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Reģistrācijas Nr. Biedrību un nodibinājumu 
reģistrā, reģistrācijas vieta un datums 

Nr. 40008061376, Rīga, .20.07.2001 

Adrese (juridiskā) Brīvības iela 39A-9, Rīga, LV-1010, Latvija 

 

 

 

 

 

 

Augstākā pārvaldes institūcija LRA biedru sapulce 

Izpilddirektors 
 

Andris Ķēniņš – no  28.02.2017 

Pārvaldes institūcija 

Padome 

Zūzena Baiba 

 Vekteris Ingemārs 

 Rubenis Filips  

  

 

Revidenti 

 

SIA “Briede un Vīndedze”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence 
Nr.159 

Atbildīgā zvērinātā revidente Veronika Briede, LZRA sertifikāts Nr.95 

 
 

Pārskata gads no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim 
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Vadības  ziņojums 
 

Latvijas raidorganizāciju asociācijas (LRA) mērķis ir nodrošināt elektronisko plašsaziņas līdzekļu 

brīvības un neatkarības programmu veidošanā un izplatīšanā principu īstenošanu, vienlīdzīgu ietvarnoteikumu 

nozarē veicināšanu un Latvijā reģistrēto elektronisko mediju tirgus stiprināšanu. Tās uzdevums ir nodrošināt 

neatkarīgas, tiesiskas un demokrātiskas valsts idejas aizstāvēšanu un darbību Latvijas sabiedrības interesēs. 

LRA darbība 2018.gadā 

 LRA turpināja iepriekš uzsākto diskusiju par sabiedrisko mediju darbības lietderīgu, caurskatāmu un efektīvu 

darbību, kā arī uzturēja un aktīvi iesaistījās diskusijā par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, un šīs 

darbības materializējās. Valsts kontrole publicēja savu atzinumu, kurā atzīti un fiksēti visi LRA aizrādījumi un 

pārmetumi sabiedrisko mediju darbībā, kā rezultātā faktiski ir atzīts, ka sabiedrisko mediju darbībā ir saskatāms 

šķērssubsidēšanas risks un attiecīgi ir tikusi kropļota konkurence reklāmas tirgū. Bet kā lielākais panākums ir 

uzskatāms Saeima pieņemtie grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas nosaka ka sabiedriskie mediji 

pametīs reklāmas tirgu ar 2022. gada 1. janvāri. 

 Paralēli, lai veicinātu vietējo mediju konkurētspēju un vietējā satura attīstību, tika uzsāktas diskusijas par 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulējuma liberalizāciju, pamatā domājot par nesamērīgo reklāmas 

ierobežojumu atcelšanu un jaunu ierobežojumu neieviešanu. 

 LRA piedalījās visos ar mediju vides attīstību un konkurētspējas palielināšanu saistītos procesos -  iesaistoties 

diskusijās ar industriju saistītajām nevalstiskajām organizācijām, piedaloties LR Saeimas komisiju sēdēs, uzturot 

ciešus kontaktus ar Kultūras, Satiksmes un Finanšu ministrijām un NEPLP, kā arī piedaloties vietējās un 

starptautiskās mediju un telekomunikāciju konferencēs, veicinot dialogu ar starptautiskām organizācijām un 

Eiropas institūcijām. 

 2018. gada beigās LRA apvieno 12 biedrus. Kopējie biedru naudas ieņēmumi 2018. gadā ir 58200 EUR. 

Biedrības gada finanšu rezultāts ir pozitīvs un sastāda 2317 EUR. 

LRA darbības virzieni un uzdevumi 2019.gadā 

 Mediju nozares darba kārtībā būs tādi vitāli svarīgi jautājumi, kā jauna normatīvā regulējuma izstrāde 

(nesamērīgo reklāmas ierobežojumu atcelšana), izmaiņas televīzijas zemes un radio apraides nodrošināšanas 

kārtībā, kā arī risinājumu meklējumi nacionālā satura veidošanas atbalstam. Visi šie jautājumi ir fundamentāli 

nozīmīgi katram LRA biedram, līdz ar to LRA 2019. gadā turpinās aktīvi iesaistīties visu ar mediju nozari saistīto 

jautājumu risināšanā. 

 LRA turpinās informēt asociācijas biedrus par procesiem valsts institūcijās saistībā ar mediju politikas 

izmaiņām, kā arī, lai stiprinātu LRA kapacitāti, izstrādās jaunus statūtus un piesaistīs jaunus dalībniekus asociācijas 

darbā. 

Laika periodā, kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami 

notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata par 2018. gadu novērtējumu. 

 
________________________ 
Andris Ķēniņš, 
Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors 
 
Rīgā, 2019. gada 07. martā 
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Bilance 

  (EUR) 

  
Skaidro-

jums 
31.12.2018. 31.12.2017. 

AKTĪVS       

Ilgtermiņa ieguldījumi       
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi      

Nemateriālie ieguldījumi 2 - - 

Pārējie pamatlīdzekļi 2 2 133 1 239 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā  2 133 1 239 

Apgrozāmie līdzekļi      

Debitori 3 316 345 

Nauda 4 6 720 5 268 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  7 036 5 613 

AKTĪVS KOPĀ  9 169 
 

6 852 

PASĪVS      

Fondi    

Rezerves fonds 5 9 127 6 810 

    Iepriekšējo gadu rezerves fonds  6 810 5 796 

    Pārskata gada rezerves fonds  2 317 1 014 

Fondi kopā  9 127 6 810 

Kreditori    

Īstermiņa kreditori      
Nodokļi un valsts sociālās  apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 6 42 42 

Īstermiņa kreditori kopā   42 42 

Kreditori kopā  42 42 

PASĪVS KOPĀ   9 169 6 852 
 

Skaidrojumi ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________ 
Andris Ķēniņš, 
Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors 
 
Rīgā, 2019. gada 07. martā 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

  (EUR) 
 Skaidro-jums 2018. gads 2017. gads 

IEŅĒMUMI 
   

Biedru naudas 7 58 200 54 924 
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi  - - 
    

IEŅĒMUMI KOPĀ  58 200 54 924 

IZDEVUMI    

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai un uzdevumu 
veikšanai    

Alga 8 (37 831) (37 187) 
Sociālās apdrošināšanas maksājumi 8 (9 114) (8 772) 
Pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana 10 (374) (948) 
Citi izdevumi 9 (8 564) (7 003) 
    

IZDEVUMI KOPĀ  (55 883) (53 910) 
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem / (izdevumu 
pārsniegums pār ieņēmumiem)  2 317 1 014 

 
Skaidrojumi ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Andris Ķēniņš, 
Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors 
 
Rīgā, 2019. gada 07. martā 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

 
 (EUR) 

 2018. gads 
 

2017. gads 
 

I. Atlikums pārskata gada sākumā - - 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma - - 

Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) Latvijas Republikā 
reģistrētās juridiskās personas   

Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) Latvijas Republikā 
reģistrētās fiziskās personas   

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumiem) Latvijas Republikā reģistrētās 
juridiskās personas   

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumiem) Latvijas Republikā reģistrētās 
fiziskās personas   

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa - - 

Vispārēji ziedojumi statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem   

Vispārēji ziedojumi citiem mērķiem un uzdevumiem   

Mērķziedojumi statūtos paredzētiem mērķiem un uzdevumiem   

Mērķziedojumi citiem mērķiem un uzdevumiem   

ATLIKUMI PĀRSKATA GADA BEIGĀS - - 
 

Skaidrojumi ir neatņemama šo finanšu pārskatu sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Andris Ķēniņš, 
Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors 
 
Rīgā, 2019. gada 07. martā 
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Finanšu pārskatu skaidrojumi 
 
Nozīmīgākie grāmatvedības principi  
   

FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANĀ IZMANTOTAIS VĒRTĪBAS MĒRS 
 

Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantota Latvijas Republikas naudas vienība – EUR. 
 

FINANŠU  PĀRSKATU  SAGATAVOŠANas  PAMATS 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par grāmatvedību” 13. panta ceturtās daļas 2. punktā sabiedrisko 
organizāciju finanšu pārskatiem izvirzītajām prasībām, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobrī pieņemtajiem noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un 
arodbiedrību gada pārskatiem”. 
 

FINANŠU  PĀRSKATU POSTEŅI NOVĒRTēTI  ATBILSTOŠI šĀDIEM  GRĀMATVEDĪBAS 
PRINCIPIEM: 
 
a) pieņemts, ka biedrība „Latvijas Raidorganizāciju asociācija” darbosies arī turpmāk pārredzamā nākotnē; 
b) finanšu pārskatu posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: 

o posteņos norādītie skaitļi pamatoti ar ierakstiem grāmatvedības reģistros un attiecīgiem attaisnojuma 
dokumentiem; 

o ieņēmumu un izdevumu pārskatā iekļauti tikai līdz pārskata gada beigām gūtie ieņēmumi; 
o  nosakot pārskata gada darbības rezultātu, ņemts vērā pārskata gada beigās esošo aktīvu vērtības 

samazinājums; 
c) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi neatkarīgi no attiecīgā rēķina saņemšanas vai 

izrakstīšanas un maksājuma veikšanas datuma. Pārskata gada izdevumi saskaņoti ar attiecīgā gada ieņēmumiem; 
d) aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi; 
e) finanšu pārskati sagatavoti, un saimnieciskie darījumi pārskata gadā iegrāmatoti, ņemot vērā šo darījumu ekonomisko 
būtību, nevis to formu. 
 

nemateriālie  ieguldījumi un PAMATLĪDZEKĻI 
 
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir ilgtermiņa ieguldījumi, kuru iegādes vērtība nav mazāka par 
EUR 100 un kas paredzēti ilgstošai lietošanai (ilgāk par vienu gadu). Šie aktīvi tiek izmantoti LRA 
uzdevumu veikšanai. 
 
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts nemateriālo 
aktīvu vērtības samazinājums un uzskaitītās pamatlīdzekļu nolietojuma summas. Nemateriālo aktīvu vērtības 
samazinājums un pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts novērtētajā aktīvu lietderīgās izmantošanas laikā, 
izmantojot lineāro metodi.  
Nemateriālo aktīvu vērtības samazinājums un pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts atbilstoši šādām gada 
likmēm. 

 
 % gadā 
Datorprogrammas licence 20 
Datortehnika un citi tehniskie līdzekļi 20 
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ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA POSTEŅI 

 
Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņu sastāvā. 
Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas ilgākā periodā par gadu, uzrādītas ilgtermiņa posteņu sastāvā 

 
DEBITORI un Kreditori 
 

Postenī "Debitori" norāda biedrības prasījumus pret citām personām. 
Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem 
grāmatvedības reģistros, un tie ir saskaņoti ar pašu debitoru un kreditoru uzskaites datiem. 
 

Prasības pret LRA biedriem par nesamaksātām biedru maksām uzrādītas bilancē izrakstīto rēķinu vērtībā debitoru 
sastāvā, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad 
pilnas biedru maksas summas iekasēšana ir apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par 
neiespējamu. Pārskata gadā ir izveidoti uzkrājumi nesamaksātajām biedru maksām par EUR 3 400, kā arī norakstīts AS 
“Latvijas neatkarīgā Televīzija” parāds par iepriekšējos pārskata gados nesamaksāto biedru naudu  EUR 3 936 apmērā. 

 
Postenī "Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda biedrības saistību kopsummu attiecībā 
pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 
 
Postenī "Pārējie kreditori" norāda biedrības saistības pret citām personām par īstermiņa aizņēmumiem, saņemtajām 
precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī saistības attiecībā pret darbiniekiem par to kontos kredītiestādēs 
neieskaitītajām algām, atlīdzībām vai citiem maksājumiem. 
 
 

NAUDAS LĪDZEKĻI 
 
Naudas līdzekļu sastāvā uzrādīti biedrības bankas kontā esošie bezskaidras naudas līdzekļi EUR valūtā. 

REZERVES FONDS 
 
Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un sociālo maksājumu summas, ieskaita rezerves 
fondā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem noraksta no rezerves fonda līdzekļiem to atlikuma apmērā. Ar rezerves 
fonda līdzekļiem nesegto izdevumu summu norāda bilances postenī "Rezerves fonds" kā negatīvu skaitli. 
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2.  Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi 
 (EUR) 

 Datorprogramma 
 

Biroja aprīkojums, 
datortehnika 

IEGĀDES VĒRTĪBA   
31.12.2017.  131 1 634 
Iegādāts 2018.  gadā - 1 268 
Izslēgts 2018. gadā - - 
31.12.2018.  131 2 902 
UZKRĀTAIS NOLIETOJUMS   
31.12.2017.  131 395 
Aprēķināts nolietojums 2018. gadā - 374 
Izslēgts nolietojums 2018. gadā - - 
31.12.2018  131 769 
ATLIKUSĪ VĒRTĪBA   
31.12.2017.  - 1 239 
31.12.2018.  - 2 133 
 
3.  Debitori   

    (EUR) 
 31.12.2018. 31.12.2017. 
Biedru parādi par biedru maksām  4 344 4 909 

Uzkrājumi nedrošiem biedru parādiem, tai skaitā: 
• RNR LTD SIA 
• SIA Latgales reģionālā televīzija 
• Baltkom Radio SIA 
• Latvijas Neatkarīgā Televīzija 

(4 028) 
(1 100) 
(1 828) 
(1 100) 

- 

(4 564) 
- 

(628) 
- 

(3 936) 

Debitori kopā 316 345 

4.  Nauda 
 (EUR) 

 31.12.2018. 31.12.2017. 
Nauda bankā   

EUR 6 720 5 268 
   

Nauda kopā 6 720 5 268 
 
 
5.  Rezerves fonds 
 (EUR) 

  
Rezerves fonds 31.12.2016. 5 796 
       Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem 2017. gadā 1 014 
Rezerves fonds 31.12.2017. 6 810 
       Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 2018. gadā 2 317 
Rezerves fonds 31.12.2018. 9 127 
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6.  Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
                 (EUR) 

 Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

Sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

Saistības 31.12.2017. 40 2 
   

Aprēķināts 2018. gadā 6 403 13 275 
Nokavējuma nauda - - 
Samaksāts 2018. gadā (6 403) (13 275) 
   

Saistības 31.12.2018 40 2 
 
 

7. Biedru nauda 

 (EUR) 
 2018. gads 2017. gads 
Biedru nauda 58 200 54 924 
   
Biedru nauda kopā 58 200 54 924 

 
 
 

 31.12.2018. 31.12.2017. 
LRA BIEDRU SKAITS 12 13 

 

8. Alga un sociālās apdrošināšanas maksājumi 

 
 2018. gads 2017. gads 
Darba algas 37 831 37 187 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās  iemaksas 9 114 8 772 
Personāla izmaksas kopā 46 945 45 959 

 
 
9. Citi izdevumi 

 (EUR) 
 2018. gads 2017. gads 
Sakaru, biroja un transporta izmaksas 2 650 2 824 
Nedrošo debitoru uzkrājumu izmaksas  3 400 628 
Debitoru parādu norakstīšanas izmaksas 29 870 
LRA logotipa izstrādes  un mājaslapas uzturēšanas izmaksas 1 036 545 
Gada pārskata pārbaudes izmaksas 363 363 
Maksājumi LRTK 700 910 
Telpu īres un uzturēšanas izmaksas - 427 
Citi izdevumi 386 436 
   
Citi izdevumi kopā 8 564 7 003 
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10. Pamatlīdzekļu nolietojums un norakstīšana 

(EUR) 
 2018. gads 2017. gads 
Pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas 374 298 
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izmaksas (atlikusī vērtība) - 650 
   
Nolietojums un norakstīšanas izmaksas kopā 374 948 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Andris Ķēniņš, 
Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors 
 
Rīgā, 2019. gada 07. martā 
 


