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Biedrības „ESTO” darbības stratēģija  
2020. – 2024. 

 
 

1. Esošās situācijas raksturojums un analīze 
 

1.1.  Biedrības izveide, mērķis un darbības virzieni 
 

Mūsu dzīve ir tāda, kādu mēs ar savām domām un darbiem veidojam. Arī dzīves ceļā satiktie cilvēki nav 
– tāpat vien. Mūsu domas un darbi, gūstot atbalstu līdzcilvēkos, veido līdzīgi domājošo un pasauli 
sajūtošo kopumu. Reizēm šāda draugu un domubiedru grupa sāk izjust nepieciešamību pēc kopīgas 
identitātes, kopīga „zīmoga pasē”. Divu cilvēku savienībā to sauc par ģimeni, vairāku cilvēku brīvprātīgā 
apvienībā to dēvē par biedrību vai nevalstisku organizāciju.  
 
Biedrība „ESTO” tika izveidota 2010.gada martā Rēzeknē. Biedrības nosaukums ir lakonisks, skanīgs 
un arī daudznozīmīgs, jo ESTO latīņu valodas nozīme ir „lai top”, bet šie burti kā abreviatūra veido 
asociācijas arī ar Eiropas Savienību, vārdiem „es” un „tu”.  
Ja sākumā biedrība apvienojās tikai daži cilvēki, tad desmit gadu laikā “ESTO” biedru skaits ir jūtami 
audzis. Biedrība „ESTO” ir demokrātijas, izglītības un kultūras procesus veicinoša biedrība, kurā uz 
brīvprātības un mērķu kopības pamata ir apvienojušies  41 biedrs un daudzi organizācijas atbalstītāji un 
brīvprātīgie, kas pārstāv tādas jomas kā kultūra, māksla, uzņēmējdarbība, izglītība un mūžizglītība, 
pilsētu un lauku reģionu attīstība, veselības aprūpes un sociālās jomas. 
 
 
Biedrības darbības galvenais  mērķis ir: 
 

 savstarpēji integrēt kopējas tēmas – vietējā un reģionālā attīstība, cilvēkresursi, mūžizglītība, 
kultūra, veidot līdzsvaroti attīstītu sabiedrību un veicināt sociāli ekonomisko jautājumu 
risināšanu, 

 veicināt personības brīvību, pašrealizāciju, toleranci un sekmīgu integrāciju,  

 veicināt pieredzes apmaiņu,  

 veicināt sadarbību un atbalstīt līdzīgas valstiskas un nevalstiskas organizācijas.  
   
Biedrības “ESTO” darbības virzieni ir daudzveidīgi, nozīmīgākie no tiem ir: 

 plānot un organizēt dažāda veida apmācības, izstrādāt mācību programmas, kas orientējas uz 
sabiedrības interešu un cilvēkresursu kvalitātes paaugstināšanu, 
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 piesaistīt kultūras un izglītības procesiem pašvaldībā un reģionā finansējumu no dažādiem 
fondiem, tādējādi atbalstot kultūras kolektīvu un radošu cilvēku iniciatīvas, 

 veicināt iedzīvotāju līdzdalību kultūras procesos un paaugstināt to izpratni par kultūras 
vērtībām, 

 sekmēt uz tradīcijām balstītu ģimenes vērtību popularizēšanu, veicināt tradīciju izzināšanu un  
pārmantošanu paaudzēs, 

 sekmēt Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma un latgaliešu valodas saglabāšanu un attīstības 
procesus 

 piedāvāt izglītošanās iespējas attālos lauku rajonos, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

 piedalīties starptautiskos projektos, 

 veicināt sabiedrības līdzdalību, sekmēt sabiedrības informētību un tiesiskās izglītības 
paaugstināšanos, 

 piedalīties sociāli atstumto grupu situācijas uzlabošanā, 

 sekmēt ģimenes vērtību popularizēšanu un atbalstu 
 

Biedrība ESTO savā darbībā izmanto dažādas formas un veidus, kā ieinteresēt un iesaistīt plašāku 
mērķauditoriju, organizējot demokrātiju veicinošas aktivitātes; kultūras un izglītojošus pasākumus; 
sociālās integrācijas aktivitātes; jaunradi veicinošus projektus un dažādu jomu radošās domnīcas; 
izstrādājot starptautiskus projektus vietējās un reģionālās kopienu iesaistei un aktivizēšanai, kā arī  
veidojot audio, audiovizuālus  mākslas projektus un akcijas.  Biedrība organizē aktivitātes un pasākumus 
plašam interesentu lokam bez maksas, izmantojot biedrības kapacitāti - biedru brīvprātīgo darbu, kā arī 
piesaistot brīvprātīgos un dažādu fondu līdzekļus. Biedrība savu mērķu sasniegšanai sadarbojas ar 
Latvijas iedzīvotājiem, valstiskām un nevalstiskām organizācijām, politiskām partijām, ārvalstu 
organizācijām un privātpersonām, kā arī starptautiskām organizācijām. 

 
1.2. Biedrības līdzšinējā pieredze un īstenotie projekti 

 
Biedrībai „ESTO” ir ilggadēja pieredze vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa, Eiropas Savienības 
finanšu instrumentu finansēto projektu izstrādē, īstenošanā un pārraudzībā. Biedrība „ESTO” ir veidojusi 
sadarbību ar Lietuvu, Franciju, Spāniju, Somiju, Itāliju, Poliju u.c. valstīm. 
Biedrības kopš tās dibināšanas brīža ir piesaistījusi gandrīz 135 000 EUR. Tie ir bijuši Valsts 
Kultūrkapitāla fonda, Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales programmas, British Council  Latvijā un 
Eiropas komisijas programmu  „Erasmus+” un „Eiropa Pilsoņiem” (Europe for citizens) finansējumi; SIF 
un LKM NVO atbalsta programmu finansējumi;  Rēzeknes pilsētas un novada Jauniešu iniciatīvu un 
Mazo kultūras projektu līdzekļi, kā arī privātais finansējums un ziedojumi. 
Pēdējo trīs gadu biedrības apgrozījums veido  120 241 EUR. 
 
2010.-2020.gadā īstenotie projekti: 
 
2010.gads   
 

 Jāņa Ivanova Mūzikas dienas Rēzeknē, Sadarbība ar VKKF 

 Rainis, Antons Kūkojs un latgaliešu kāzu tradīcijas, Sadarbība ar VKKF 

 Visas manas sirdslietas. Rēzeknes komponistu kora dziesmu koncerts  Rēzeknes KN, 
Sadarbība ar VKKF Latgales programmu 

 „Garā pupa”. Deju kopas „Dziga” laikmetīgās dejas uzvedums. Sadarbība ar VKKF Latgales 
programmu 

 Komponista Pētera Butāna kantātes „Ave Regina” pirmatskaņojums Rēzeknē. Sadarbība ar 
Rēzeknes pilsētas Kultūras pārvaldi un VKKF 

 „Ideju pilsēta”. Arhitektu radošā darbnīca „Racionālais un ideālais”. Sadarbība ar VKKF 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
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 CD „Samovars”. Rēzeknes KN folkloras kopas un kapelas „Vīteri” CD un DVD mākslinieciskās 
koncepcijas un DVD materiālu izveide. Sadarbība ar VKKF 

 Rēzeknes pilsētas prezentācijas materiālu izveide. Sadarbība ar  Rēzeknes pilsētas domi  
 
2011. gads 
 

 „Spēlējam, spēlējam, kamēr sākam spēlēt”. Jauniešu radošuma veicināšanas darbnīcas, kopīgi 
sadarbojoties dažādu mākslas jomu pārstāvjiem (J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola un 
Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola. Sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru 

 „Dokumentāla filma „Brāļi Varslavāni”. Filma par izciliem Latgales kultūras dižgariem – 
mākslinieku Francisku Varslavānu un režisoru Antonu Varslavānu. Sadarbībā ar VKKF 

 „Latgales podniecības meistardarbnīca”. Tradicionālo  amatu apguves meistardarbnīca pie 
keramiķa E.Vasilevska. Sadarbībā ar VKKF 

 Komponista Jāņa Ivanova Mūzikas dienas Rēzeknē. Sadarbība ar Rēzeknes Mūzikas 
vidusskolu, Rēzeknes pilsētas domi un VKKF 

 Kapelas „Dziga” gadskārtu dziesmu CD. Sadarbība ar Latgales reģiona attīstības aģentūra, 
VKKF Latgales Kultūras atbalsta programmu 

 „Tradicionālo danču apguves meistardarbnīca un starptautiskais danču vakars Rēzeknē”. 
Franču deju apguves meistarklase un tradicionālo danču vakars. Jauniešu iniciatīvas projekts. 
Sadarbībā ar VKKF 

 „Folklorys skola saimem”. Latgales tradicionālās kultūras, tradīciju un latgaliešu valodas 
saglabāšanas pasākums. Sadarbībā ar VKKF 

 
2012. gads 

 Deju uzvedums „Garā pupa”, koncertdarbība, Sadarbībā ar VKKF Latgales Kultūras programmu 

 Dalība folkloras vākšanas konkursā „Apleicīne”1. vieta 

 Deju kopas “Dziga” dalība Eiropas tautu festivālā  Dānija, Sadarbībā ar VKKF 
 

2013. gads 
 

 Deju kopas “Dziga” dalība Eiropas tautu festivālā  Luksemburgā, Sadarbībā ar VKKF  

 Kapelas “Dziga” CD “Līc māmeņa vaiņuceņu”izdošana, Sadarbībā ar VKKF Latgales Kultūras 
programmu 

 
2014. gads 

 Folkloras ekspedīcija Viļakas novadā, Sadarbībā ar VKKF 

 Deju kopas “Dziga” dalība Eiropas tautu festivālā  Vācijā, Sadarbībā ar VKKF 

  Koncertuzvedums „Būt kopā!”, partnerība SIF projektā 
 
2015. gads 

 „Latviešu  tradicionālās kultūras nedēļa”, Sadarbībā ar VKKF 

 “Deju kolektīvu atbalsts”- deju kopas “Dziga” braucieni uz Poliju un Karēliju, Sadarbībā ar VKKF               

 Kultūras projektu ideju konkurss “Danču vakari”, Sadarbībā RSEZ SIA “Verems”                         

 ,,Mācāmies saglabāt tradīcijas un tās izmantot mazajā biznesā’’, nodrošinātat pieredzes 
apmaiņa Itālijā 2 dalībniekiem. Sadarbībā ar Eiropas Savienības Izglītības programmu 
departamenta Valsts izglītības attīstības aģentūru,  projekts Nr.2015-1-LV01-KA104-013183 

 Project "The Past for the Common Future" (Decision No. 2015-1419/001-001) 

 Bērnu nometne „OZOL(aines)ZEME”, Sadarbība ar Rēzeknes novada domi 

 Sadarbībā ar biedrību „European Association „World-Our Home””  „ESTO” - Latgales kultūras 
pasākums projekta Youth as European Citizens vajadzībām, līguma Nr.2015-1-LV02-KA105-
000660  
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 Partneris SIF Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas projektā “Biedrības 
„Mediju radošā studija” darbības atbalsta programma līdzdalībai kultūrpolitikas jomā” 
Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/153.  

2016.gads 

 Deju kopas “Dziga”  dalība Eiropas tautu festivālā  Lietuvā, Sadarbībā ar VKKF 

 NVA projekts par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā 
„Pasākums noteiktām personu grupām” Nr. 5/34.9.13-1/2016  

 Vides, dejas, mūzikas un gaismu performance “Mistērija par liepu“ jeb “MŪZdienas”, Sadarbībā 
ar VKKF 

 Starptautiskā Kadriļu nakts Lūznavas muižā, Sadarbībā ar VKKF 
 
2017. gads 
 

 NVA projekts par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā 
„Pasākums noteiktām personu grupām” Nr. NVA2015/56_ESF/1.1-10.3/82.  

 ES projekts “The Past for the Common Future“ (Pagātne kopējai nākotnei) Starptautisks 
projekts, kurā sadarbojās Latvija, Lietuva un Polija, atbalsta programmas “Eiropa pilsoņiem” 
apakšprogramma “Eiropas atmiņa”. ESTO darbojās kā viens no Latvijas partneriem un veica arī 
finansiālo Latvijas puses projekta nodrošinājumu 

  “Kadriļu nakts Lūznavas muižā”. Sadarbībā ar VKKF 

  “Kadriļu nakts (rudens)”. Sadarbībā ar VKKF 

 Radio lasījumi “Inga Ābele. Klūgu mūks”, 19 sērijas un CD. Sadarbībā ar VKKF, Jaunrades 
fondu, Latvijas mežu īpašnieku biedrību un privātiem ziedotājiem  

 Deju kopas “Dziga”  dalība Eiropas tautu festivālā  Francijā, Sadarbībā ar VKKF 

 Biedrības biedri piedalījās  izglītojošā projektā “Paaudzes kopā – viens ceļš” Lietuvā un Itālijā  
 

2018.gads 
 

 Folkoras ekspedīcija. Sadarbībā ar VKKF 

 Vides deju festivāls. Sadarbībā ar VKKF Latgales Kultūras programmu 

 Deju kopas “Dziga”  dalība Eiropas tautu festivālā  Lietuvā, Sadarbībā ar VKKF 

 NVA projekts par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā 
„Pasākums noteiktām personu grupām” Nr. NVA2015/56_ESF/1.1-10.3/82.  
 

2019.gads 
 

 Deju kopas “Dziga” dalība Dziesmusvētkos Kanādā. Sadarbība ar VKKF 

 British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstīts   projekts “Radošuma kvartāls” 

 Deju meistarklašu realizēšana. Sadarbība ar VKKF 

 Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) pieaugušo izglītības 
sektora projekts Nr.2019-1-LV01-KA104-060288,,Deja, mūzika un glezna jeb sarunas bez 
vārdiem Eiropas tradicionālo vērtību saglabāšanā”  

 
1.3. Stipro, vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums  
 

Stiprās puses Vājās puses 

Biedrības biedriem ir ilgstoša pieredze biedrības 
pārstāvētajās jomās, īpaši kultūras, mākslas un 
mūžizglītības projektos 
 

Nepietiekoša kapacitāte projektu administrēšanā un 
īstenošanā 
 
Nesistemātisks un periodisks finansējums 
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Biedrības biedriem ir ilgstoša pieredze projektu, t.sk. 
starptautisku projektu administrēšanā 
 
Ir izveidota laba sadarbība ar daudzām Latgales 
novada nevalstiskām organizācijām, biedrībām, 
pašvaldību un valsts institūcijām 
 
Ir izveidoti kontakti ar ārvalstu biedrībām un 
organizācijām 
 
Pieaug biedru skaits 
 
Pieaug sabiedrības izpratne un uzticēšanās NVO 
sektoram  
Pieaug NVO sektoram paredzētais finansējums 

 
Atbalsta programmu piedāvātais atbalsts nereti 
neatbilst biedrības vajadzībām 
 
Biedrības biedri bieži vien ir aktīvi daudzās jomās un 
nespēj sadalīt prioritātes. Lai piedalītos  aktivitātēs, 
bet neaktīvie nedarbojas nekur 
 
Nesistemātisks darbs biedrības projektu publicitātes 
un sociālo tīklu aktivitātes veicināšanā 
 
Uzņēmības, iniciatīvas un komunikācijas prasmju 
trūkums lielā daļā reģiona iedzīvotājiem 
 
Zems dzimstības līmenis un iedzīvotāju vecuma 
strukturālās izmaiņas – novecošanās, kas ietekmē 
arī biedrības biedru intereses un iespējas 
 

Iespējas Draudi 

Biedrības un to biedru regulāra iesaistīšanās jaunos, 
t.sk. starptautiskos projektos 
 
Pieaug biedrības biedru administratīvā kapacitāte un 
pieredze NVO darbā 
 
Jaunu darbības sfēru apgūšana vai intensīvāka 
potenciāla attīstība (kultūrtūrisms, mazās 
uzņēmējdarbības veicināšana, sociālā 
uzņēmējdarbība, veselīgs dzīvesveids, reģionālā 
attīstība u.c.) 
 
Sadarbība tīklu veidošana un iesaistīšanās citos 
NVO tīklos 
 
Piedalīšanās lēmumu pieņemšanas procesos un 
NVO sektora interešu pārstāvniecība pašvaldības, 
reģionālajā un  nacionālajā līmenī. 
 
Biedrības publicitātes pasākumu īstenošana un 
aktīvāks darbs sociālajos tīklos 

Finansējuma trūkums sabiedriski nozīmīgu projektu 
īstenošanai 
 
Biedrības kapacitātes trūkums sabiedriski nozīmīgu 
projektu īstenošanai 
 
Administratīvo prasību pieaugums, kas apgrūtina vai 
kavē projektu uzsākšanu un īstenošanu 
 
Valsts, pašvaldību un privāto institūciju nevēlēšanās 
sadarboties ar NVO sektoru sabiedrībai nozīmīgu 
projektu īstenošanā 
 
Pasaules, likumdošanas, politiskās situācijas, 
sociālo tīklu u.c. straujās izmaiņas 
 
Kvalificētu un izglītotu cilvēkresursu migrācija uz 
citām Latvijas pilsētām, ārvalstīm. Lauku apvidu 
iztukšošanās. 

 
1.3. Sadarbības partneri 

 
European Association „World-Our Home” , Latgales biedrību asociācija, Biedrība “LAUKKU”, 
Latgaliešu kultūras biedrība, Biedrība “Mediju radošā studija”, biedrība PARTITŪRA, DEJAS 
TEĀTRA KOMPĀNIJA “STARS`WELL”, Žurnāls “A12” (SIA “Piecas labas ziņas), biedrība 
,,TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.’’(Spānija), biedrība Forenigen Latvisk kulturskole Bergausis 
(Norvēģija), Latviešu kultūras biedrība “SAIME”(Vācija), aģentūra “SISTEMA TURISMO srl “ (Itālija), 
biedrība “PROMETEO”(Itālija). 
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2. Biedrības stratēģija  
 

2.1. Biedrības vīzija 
 
Biedrība “ESTO” ir atvērta, radoša un inovatīva organizācija, kas apvieno, motivē, atbalsta 
nevalstiskā sektora dalībniekus Rēzeknes novadā un Latgales reģionā kopīgu  mērķu sasniegšanā 
demokrātijas,  kultūras, mākslas, mūžizglītības, sociālās uzņēmējdarbības un līdztiesības, 
mūsdienīgas kultūrvides attīstības jomā. ESTO – lai top! 

 
2.2.  Biedrības darbības virzieni, mērķi un prioritārās jomas 
 
Biedrības darbība ir vērsta uz aktīvu sadarbību gan vietējā un reģionālā, gan arī starptautiskā 
mērogā. Tas tiek panākts, sadarbojoties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem no vienas puses un 
publisko, privāto un akadēmisko sektoru no otras puses. 

        Biedrības mērķi 
Informēt, izglītot, motivēt, veicināt un iesaistīt sabiedrību  demokrātijas, kultūras, mākslas, 
mūžizglītības, sociālās uzņēmējdarbības un līdztiesības, mūsdienīgas kultūrvides attīstības 
projektos 
Informēt, izglītot, motivēt, veicināt un iesaistīt sabiedrību  sadarboties vietējā, reģionālā, nacionālā 
un starptautiskā līmenī 
Informēt, izglītot, motivēt sabiedrību  iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā un sabiedrībai 
svarīgu uzdevumu deleģēšanas procesā  
Sniegt kvalitatīvu nevalstiskā sektora viedokli par aktuālajiem politikas veidošanas procesiem 

Biedrības uzdevumi 
Sadarbība ar Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldību par aktuālajiem demokrātijas, kultūrpolitikas, 
izglītības un sociālās sfēras jautājumiem  
Projektu īstenošana par sabiedriski nozīmīgām jomām, kultūrvides un pilsoniskās aktivitātes 
attīstību, piesaistot dažādu fondu līdzekļus. 
Konsultācijas, apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi ar citām nevalstiskajām organizācijām, 
to biedriem projektu sagatavošanā un ar tiem saistītajos jautājumos,  
Biedrības mājas lapas izveide un regulāra publicitātes materiālu izvietošana tajā un sociālajos 
tīklos, atgriezeniskās saites ar sabiedrību veidošana un uzturēšana 
Biedrības profesionālās kompetences uzlabošana un veicināšana, padarot to profesionālāku un 
sagatavotāku sadarbībai ar citām NVO un pašvaldības vai valsts sektoru 
 
Lai sasniegtu biedrības izvirzītos mērķus rīcības programmā 2020.-2024.gadam ir iekļautas 
sekojošas prioritārās jomas 
1. Kultūras un izglītības aktivitātes kvalitatīvam  un sabalansētam piedāvājumam dažādām 
mērķauditorijām. 
2. Demokrātijas veicināšana, līdzdalība, sociālā iekļaušanās un nevienlīdzības mazināšana 
līdzvērtīgu iespēju attīstībai reģionos. 
3. Kapacitātes stiprināšana, sadarbība, biedrības publicitātes un sociālo tīklu jomas attīstība. 
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2.3. Rīcības programma 
 

Mērķis Rīcība 
 

Paredz
amais 
izpilde
s laiks 

Atbildīgie īstenotāji Finansējuma avoti 

M.1.Kultūras un izglītības aktivitātes 
kvalitatīvam  un sabalansētam 
piedāvājumam dažādām 
mērķauditorijām 
 

    

M.1.1. Plānot un saskaņot kultūras un izglītības aktivitātes 
saskaņā ar vietējo pašvaldībām un citām 
organizācijām  

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Fondu līdzfinansējums 

M.1.2. Izvērtēt efektivitāti, deleģēt funkcijas un piesaistīt 
brīvprātīgos  kultūras un izglītības aktivitāšu rīkošanā 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Fondu līdzfinansējums, ES 
struktūrfondi 

M.1.3. Veicināt vietējo kopienu un tūristu interesi un izpratni 
par Latgales reģiona kultūras mantojumu un 
radošajām industrijām 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Fondu līdzfinansējums, ES 
struktūrfondi, 
Pašvaldības finansējums 

M.1.4. Veicināt un izcelt radošās personības, talantus, 
veicināt to saikni ar dzimto novadu, Latgali un Latviju. 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Fondu līdzfinansējums 
Pašvaldības finansējums 

M.1.5. Veicināt jaunas iniciatīvas un to realizēšanu, tostarp, 
piesaistot nozares profesionāļus 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Fondu līdzfinansējums 
Pašvaldības finansējums 
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M.1.6. Veicināt starpdisciplināru projektu realizēšanu 2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Fondu līdzfinansējums, ES 
struktūrfondi, 
Pašvaldības finansējums 

M.1.7. Veicināt latviešu un latgaliešu valodas lietojuma 
sabiedrībā nostiprināšanu Latgalē 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Fondu līdzfinansējums 
Pašvaldības finansējums 

M.1.8. Attīstīt privāto partnerību finansējuma piesaistē 2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Biedrības līdzdarbība 

M.2. Demokrātijas veicināšana, 
līdzdalība, sociālā iekļaušanās un 
nevienlīdzības mazināšana 
līdzvērtīgu iespēju attīstībai 
reģionos, 
 

    

M.2.1. Sekmēt jaunu biedru iekļaušanos biedrībā 2020-
2024 

Biedrība un tās biedri Biedrības līdzdarbība 

M.2.2. Veicināt pilsoniskās iniciatīvas un attīstīt brīvprātīgo 
darbu  

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 

 Sekmēt sabiedrības iesaistīšanos politikas veidošanā 
pašvaldībās, reģionā, valstī un ES līmenī 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 

 Attīstīt pilsonisko izglītību, izmantojot formālās un 
neformālās izglītības metodes 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 

 Veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā  2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 
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 Veidot sadarbību ar diasporas organizācijām, lai 
sniegtu atbalstu latvietības uzturēšanā 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 

M.2.3. Organizēt pasākumus, kas veicina starppaudžu 
sadarbību, apzinot un uzturot saikni ar sociālās 
atstumtības riskam pakļautiem sabiedrības locekļiem 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Biedrības līdzdarbība 
Pašvaldības finansējums 

M.2.4. Veicināt sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes 2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 
Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 

M.2.5. Veicināt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu 2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 
Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 

M.2.6. Veicināt NVO dalību pašvaldību budžeta plānošanas 
procesā, nodrošinot iespēju iesniegt priekšlikumus  
sabiedrības līdzdalības un tiesību aktu izstrādes 
procesa jautājumos 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 
Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 

 M.3.Kapacitātes stiprināšana, 
sadarbība, biedrības publicitātes un 
sociālo tīklu jomas attīstība  

    

M.3.1. Veicināt biedrības biedru un sadarbības partneru 
kompetences paaugstināšanu piedaloties un 
organizējot kursus, seminārus, izglītojošas 
programmas un informatīvus pasākumus 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 
Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 
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M.3.2. Organizēt seminārus, apmācības efektīgas un 
mērķtiecīgas publicitātes materiālu un sociālo tīklu 
lietošanai 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 
Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 

M.3.3. Izveidot un uzturēt biedrības mājaslapu, ievietot 
aktuālu informāciju sociālajos tīklos 

2020-
2021 

Biedrība un tās biedri Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 
Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 

M.3.4. Attīstīt sadarbību ar novadu un tā mājaslapu, iekļaujot 
tajā biedrības un tās partneru organizāciju pasākumus 
un aktivitātes 

2020-
2021 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Biedrības līdzdarbība 
Pašvaldības līdzfinansējums 

M.3.5. Īstenot starptautiskus sadarbības projektus, veidot un 
attīstīt sadarbību ar ārvalstu vēstniecībām un kultūras 
iestādēm. 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Biedrības līdzdarbība 
ES struktūrfondi 
Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 
Pašvaldības līdzfinansējums 
Fondu finansējums 

M.3.6. Popularizēt Latgales reģiona tēlu, tostarp, 
starptautiskās organizācijās, pieredzes apmaiņas 
braucienos, festivālos 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 
Pašvaldības līdzfinansējums 
Fondu finansējums 

M.3.7. Veidot projektus, kas veicina radošās partnerības un 
dažādu sektoru sadarbību 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 
Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 
Pašvaldības līdzfinansējums 
Fondu finansējums 

M.3.8. Sadarbība ar tuvējo novadu pašvaldībām un citām 
organizācijām pasākumu un aktivitāšu plānošanā, 
realizācijā un informācijas izplatīšanā 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri 
Partneru 
organizācijas 

Biedrības līdzdarbība 
Pašvaldības līdzfinansējums 
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Novada, reģiona 
pašvaldības iestādes 

M.3.9. Regulāras tikšanās ar citu NVO biedriem ar mērķi 
izglītoties, plānot kopējās aktivitātes 

2020-
2024 

Biedrība un tās biedri Biedrības līdzdarbība 
Partnerorganizāciju 
līdzfinansējums 
 
 

 
2.4. Sasniedzamie rezultāti 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Biedru skaits 41 60 90 90 100 

Īstenotie projekti 6 8 8 9 9 

Īstenotie starptautiskie 
projekti 

1 2 2 3 3 

Iesaistīšanās NVO 
sadarbības tīklos 

1 2 2 3 3 

Iesaistīšanās NVO 
starptautiskos sadarbības 
tīklos 

0 0 1 1 1 

Pastāvīgie darbinieki 0 0,5 1 1 1 

 
 
 
 
 
 

Biedrības “ESTO” darbības Stratēģija 2020.-2024 saskaņota un apstiprināta biedru kopsapulcē 
2019.gada 22.novembrī 

 
 


