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Saskaņā ar LR MK 2006.gada 3.oktobrī 

Noteikumu Nr.808.pielikumu 

„Ņoteikumi par biedrību, nodibinājumu un 

Arodbiedrību gada pārskatiem” 

 

 

Ziņojums 

 

1. Vispārīgā informācija par biedrību 

 

1.1. Biedrības nosaukums un juridiskā adrese: 

 

ESTO, biedrība 

Rožlejas 75, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601 

 

1.2.  Reģistrācijas numurs un datums 

 

50008154841 

2010.gada 02.marts 

1.3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem 

Inga Drele – valdes locekle        

Dina Kaupere – valdes locekle 

Ilona Rupaine – valdes locekle 

1.4.   Darbības mērķi un metodes to īstenošanai: 

Biedrība „ESTO” darbības mērķis ir savstarpēji integrēt kopējas tēmas - vietējā un reģionālā 

attīstība - cilvēkresursi – mūžizglītība – kultūra, veidot līdzsvaroti attīstītu sabiedrību un veicināt 

sociāli ekonomisko jautājumu risināšanu, veiktu savstarpēji koordinētu darbību Latgales reģionālās 

kultūrvides aktivizēšanā un aktivizēt nevalstiskā sektora līdzdalību kultūrpolitikas veidošanā 

reģionā, bagātinot katra indivīda un sabiedrības identitāti un attīstību, kas ikvienam palīdz kritiski 

izprast un analizēt pasauli, būt elastīgam un atvērtam pārmaiņām.  
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Vairāku gadu pieredze liecina, ka biedrības darbība ir efektīva, konkrēta mērķos un vīzijās uz 

sadarbību vērsta. Darbība kultūras, izglītības un tradīciju popularizēšanas jomā un pieredze 

projektos, augstākā izglītība attiecīgajos nozarēs un vadībā liecina par biedrības „ESTO” spēju 

sagatavot, vadīt un administrēt projektus; iniciēt idejas un tās realizēt. Biedrība “ESTO” realizējusi 

kopīgus kultūras projektus ar Austrumlatvijas koncertzāli “Gors” un Lūznavas muižu, SIA Verems 

un ES fondiem. 

1.5. Svarīgākie sasniegumi un attīstības perspektīvas 

Biedrības realizēto projektu pieredze 2017.g.:  

1.5.1.Valsts Kultūrkapitāla fonds, Tradicionālās kultūras nozare “Kadriļu nakts Lūznavas 

muižā” 

20. maijā Lūznavas muižā dejotgribētāji tikās  jau trešajā Kadriļu naktī, ļaujot atgriezties 20. gs. 

sākuma saviesīgajā dzīvē un šajā reizē izdejojoja ne tikai latviešu, bet arī citu tautu kadriļas.Šoreiz 

kadriļas ierādīja un dejot aicināja Latvijas Universitātes deju folkloras kopa “Dandari” (Rīga), deju 

kopa “Dziga” (Rēzekne) un folkloras draugu kopa “Vīteri” (Rēzekne), bet starptautisku noskaņu 

otro reizi piešķirs arī ārvalstu viesi – šoreiz Tallinas folkloras ansamblis “Leigarid” (Igaunija). 

Projekts “Kadriļu nakts Lūznavas muižā” saturiski turpināja uzsākto kadriļu dejošanas apguves un 

opularizēšanas procesu, veidojot deju pasākumu Lūznavas muižā atbilstoši 20.gs. sākuma saviesīgo  

pasākumu stilistikai, dodot iespēju  Latgales reģiona sabiedrībaai un interesentiem  iesaistīties tajā.  

1.5.2. 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.  

Projekts “Pagātne kopējai nākotnei”, ko finansē programmas “Eiropa pilsoņiem” (“Europe for 

Citizens”) apakšnodaļa “Eiropas atmiņa” paredz apzināt un parādīt Otrā pasaules kara notikumu 

ietekmi un sekas, ko izjuta ne tikai Latvijas, Lietuvas un Polijas iedzīvotāji, bet arī visa Eiropa. 

Projektā ir iesaistīti un aktīvi darbojas jaunieši, izprotot kara sekas – sadalītās un izpostītās ģimenes 

un dzimtas, salauztos cilvēku likteņus. Informācija par vēsturiskajiem notikumiem tiek iegūta no 

ģimenēs un dzimtās piedzīvotā un saglabātajām atmiņām, dzimtā novada iedzīvotāju liecībām – 

savācot atmiņu pierakstus, fotogrāfijas  un citus vēsturiskos avotus. Projekta mērķi Latvijas, 

Lietuvas un Polijas jauniešu vidū tiek sasniegti ne tikai vācot vēsturiskos materiālus un izzinot 

vēsturi, bet arī interaktīvi radot un veidojot publiskās mākslas objektus kopā ar māksliniekiem no 

dažādām valstīm. Tādējādi tiek aktualizētas un saprotami pasniegtas savāktās liecības un atmiņas 

par Otrā pasaules kara sekām. Projekts Latvijas, Lietuvas un Polijas iedzīvotājiem veicina interesi 

par Eiropas pagātni un vēsturi, akcentējot kopējās Eiropas pilsoniskās vērtības. Projekta gaitā tiek 

sagatavota un pasniegta informācija par kara sekām minētajās trīs valstīs citām Eiropas Savienības 

dalībvalstīm, to paveicot ar mobilas izstādes, skolotājiem adresētu metodisko materiālu un jaunatnes 

mācību programmas starpniecību. 

Projekta laikā Rēzeknes novada Lūznavā muižas kompleksā esošās vecās skolas logos, sasaucoties 

ar projekta mērķi sadarboties ar māksliniekiem un veidot publiskos mākslas objektus, tiks atklātas 



ESTO , biedrība 

Reģ.numurs 50008154841 

2017.gada pārskats 

 

5 

 

Latgales mākslinieces Agras Ritiņas gleznu reprodukcijas, kuru stāsti sasaucas ar projekta tematiku. 

Savukārt, Lūznavas parkā, uzstādīta metālmākslinieku instalācija , ko īstenojusi radošā grupa – 

Gunārs Klaučs un  Andrejs Maskalovs. Skulptūra atspoguļo dzimtu likteņus, izvešanas, zaudējumus, 

cīņas un sāpes. Un kā cerība ir āboli koka zaros, kas ir vēl viena iespēja sabiedrībai un cilvēkiem 

izvērtēt, ko darīt un kā rīkoties ar iegūto brīvību, kā arī parka no dabas objektiem Dace Baltkāje ir 

veidojusi vairākas dabas instalācijas.  

 

1.5.3.  Valsts kultūrkapitāla fonds “Kadriļu nakts (2017, rudens)” 

 

24. novembrī Lūznavas muižā notika nu jau par tradīciju kļuvusī Kadriļu nakts, kurā, turpinot 

aizrautīgi iesākto kadriļu dejošanas popularizēšanu Latgalē, arī šoreiz tiks dejotas latviešu un citu 

tautu kadriļas, radot 20. gadsimta sākuma saviesīgo notikumu sajūtas. Šī gada rudenī Lūznavā 

nodibināts arī savs kadriļu dejotāju klubiņš. Divu gadu laikā kadriļu dejošanas pasākumi jau ir 

kļuvuši par Lūznavas muižas tradīciju. Novembrī iecerētajā Kadriļu naktī piedalīsies folkloras kopu 

“Dandari” (Rīga), “Vīteri” (Rēzekne) un “Dziga” (Rēzekne) dalībnieki. Popularizējot Latvijas 

mazākumtautību, šoreiz ebreju, nemateriālo kultūras mantojumu, Kadriļu naktī varēs apgūt divu 

ebreju kadriļu norises, kuras muzikāli izspēlēs klezmermūzikas grupa “L’Chaim” (Rēzekne). Tāpat 

oktobrī, īstenojot ilgi lolotu ieceri, Lūznavas muižā radies arī savs kadriļu dejotāju klubiņš, kuriem 

piedalīšanās Kadriļu naktī būs pirmā lielā dejošanas reize, reizē arī mēģinot citiem balles 

dalībniekiem iemācīt kādu kadriļu. Sava dejotāju klubiņa izveidošana ir nākamais solis saturiski 

turpināt uzsākto kadriļu dejošanas apguves un popularizēšanas procesu, Lūznavas muižā veidojot 

deju pasākumus atbilstoši 20. gs. sākuma saviesīgo pasākumu stilistikai 

1.5.4. Radio lasījumi “Klūgu mūks” (VKKF un ziedotāji) 

Radio lasījumu ierakstu un izdošanu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Latvijai 

– 100”, AS “Latvijas Gāze”, Jaunrades fonds (10600 Eur) , Latvijas meža īpašnieku biedrība SIA 

“Bergvik Skog” un vairāki privātie ziedotāji.  

 

Romāna ”Klūgu mūks” radio lasījumu 19 sērijas 2017. gada decembrī izskanēja Latvijas Radio 1, 

bet vēl pirms tam Latgales radio ēterā. Romāna lielieskaņojumā piedalījās vairāki desmiti vadošo 

Latvijas teātru aktieru: Juris Kalniņš, Inga Misāne, Zigurds Neimanis, Jānis Kirmuška, Uldis 

Dumpis, Mārtiņš Brūveris, Voldemārs Šoriņš, Katrīne Pasternaka, Lidija Pupure, Kaspars Pūce, 

Indra Burkovska, Gints Grāvelis, Kristaps Rasims, Aija Dzērve, Raimonds Celms, Uldis Anže, 

Akvelīna Līvmane, Zane Aļļēna, Artis Robežnieks, Daiga Kažociņa, Mihails Karasikovs, Ainārs 

Ančevskis, Mārtiņš Egliens, Pēteris Liepiņš un citi. Projekta idejas autore un romāna lasījumu balss 

ir radio diktore, žurnāliste Anta Rugāte. Romāna “Klūgu mūks“ radio lasījumi ierakstīti Jura 

Podnieka studijā (Rīga), ieraksta režisors Juris Kalniņš, skaņu režisors Anrijs Krenbergs, mūzikas 

autors Juris Vaivods. 

 

Viens no audio projekta mērķiem bija padarīt Ingas Ābeles romāna “Klūgu mūks” radio lasījumus 

vēl pieejamākus sabiedrībai, tādēļ radio lasījumu projekts turpinājies ar to izdošanu CD formātā. 

Janvāra sākumā lasījumu CD ieraksti 300 eksemplāros uzdāvināti arī Latvijas bibliotēkām un 

Latvijas Neredzīgo biedrībai, turpmāk ļaujot interesentiem jo īpaši Latvijas reģionos radio lasījumus 

noklausīties sev ērtākā laikā. 

300 Ingas Ābeles romāna “Klūgu mūks” lasījumu eksemplāri CD formātā tika dāvināti Latvijas 

bibliotēkām un Neredzīgo biedrībai.  
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1.5.6. VKKF mērķprogramma Dzigas dalība ETF Francijā. 

Finansējums piešķirts nakstmītņu un ēdināšanai, kas nodrošināts sadarbībā ar European association 

World-Our Home. 

Eiropas tautu festivāls tradicionāli sākas ar delegāciju svētku gājienu un atklāšanas ceremoniju, kurā 

valsts prezentē savus tautu tērpus, tautas mākslas darinājumus, atribūtus un fragmentu no kultūras 

programmas. Tālāk festivāla norise paredz nacionālās telts ar novada un valsts prezentācijas 

materiālu iekārtošanu prezentāciju , kas darbojas visu festivāla nedēļu un ir galvenā komunikācijas 

vieta un informācijas avots valsts kontekstā festivālā. Katras valsts nacionālā telts piedalās 

konkursā. Latvijas telts šogad ieguva augstāko vērtējumu, 1.vietu. Festivāla laikā notika 2 koncerti, 

kuros tika prezentēta jaunizveidotā deju programma (25 min garums). Programma tika demonstrētas 

latgaliešu skatuves dejas un etnogrāfiskās rotaļas un rotaļdejas. Programmas noslēgumā tika 

iesaistīta publika kopdejā. Dzigas dejotāji piedalījās arī nacionālās virtuves prezentācijā, kur cienāja 

visus interesentus ar pelēkajiem zirņiem un speķi, pankūkām ar medu un piparmētru tēju. Deju kopa 

Dziga piedalījās arī citās festivāla aktivitātēs kas saistītas ar gleznošanas konkursu, foto konkursu un 

sporta aktivitātēm. ETF dod iespēju Eiropas valstīm iepazīt vienas otras kultūru, tradīcijas, virtuvi; 

iedrošina jauniešus brīvai un draudzīgai komunikācijai, dod iespēju katru gadu iepazīt citas valsts 

kultūru, arhitektūru un tradīcijas; veidot vienlīdz korektu izpratni par cittautiešiem un citām 

kultūrām. Deju kopai Dziga festivāls ir stimuls darbībai, jaunu programmu radīšanai, sadarbībai un 

atpūtai kopā. 

 

1.5.7. Ar 2016gada 25.aprīli tiek realizēts NVA projekts par bezdarbnieku ar invaliditāti 

iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām” Nr. 

NVA2015/56_ESF/1.1-10.3/82. Nodarbināta Ligita Stikute. Apmācīja Iveta Balčūne. 

1.5.8.Kā partneris iesaistījās : 

1.5.8.1.Sadarbībā ar deju kopu Dziga tika organizēti un nodrošināti mēģinājumi, sadarbībā ar 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju apgūts studentu deju svētku repertuārs, organizēti vairāki 

korporatīvie pasākumi un koncerti, jubilejas koncerts, veikta treniņtērpu iegāde. Dziga 

darbību finansiāli atbalstīja RTA. Dzigai un kapelai organizēti  koncertbrauciens pa Latviju, 

Lietuvu, Igauniju un Franciju, Itāliju. 

1.5.8.2. Biedrības biedri realizēja dalību  izglītojošā projektā Lietuvā un Itālijā “Paaudzes 

kopā – viens ceļš). 

2. Grāmatvedības politika un skaidrojumi par bilances un ieņēmumu, izdevumu pārskatu 

posteņiem.  

 

2.1. Grāmatvedības principi un novērtēšanas metodes  
 

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem. 

 

 Grāmatvedības uzskaites organizācija un sākotnējās dokumentācijas noformēšanas kārtība atbilst 

LR likuma “Par grāmatvedību” un „Biedrību un nodibinājumu likuma” prasībām.  
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Gada pārskats sagatavots atbilstoši 2006. gada 3. oktobra LR MK noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi 

par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”. Biedrības apgrozījums no 

saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 40 000 eur, un tā ir izvēlējusies 

grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, līdz ar to nepiemēro bilances sagatavošanu  

 

Gada pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši sekojošiem grāmatvedības principiem: 

 

1) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.: - pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam 

iegūtie ieņēmumi. - ņemti vērā izdevumi, kas radušies pārskata gadā, kā arī tās saistības, kas 

kļuvušas zināmas laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu. 

 

 2) biedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to 

ekonomisko saturu un būtību. 

 

 Ieņēmumu un izdevumu pārskats ir sagatavots atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 2. pielikumā 

pievienotajai shēmai. Ieņēmumus veido biedru nauda un iestāšanās nauda . Citu ieņēmumu daļu 

veido ieņēmumi no projektu aktivitātēs iegūtajiem līdzekļiem. No saņemtajiem ieņēmumiem 

biedrība sedz faktiskos izdevumus, kas saistīti ar projektu realizāciju. Tas atbilst ieņēmumu un 

izdevumu pārskata izdevumu postenim „Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu 

veikšanai”.  

 

Materiālo un finanšu līdzekļu atlikumi pārbaudīti inventarizācijās. 

 

 Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojums 

aprēķināts pēc lineārās metodes. Amortizācijas normas apstiprinājusi biedrības valdes locekle. 

.  

Grāmatvedības uzskaites reģistrs ir naudas plūsmas uzskaites žurnāls . Kontu plāns detalizēts 

atbilstoši biedrības saimnieciskās darbības īpatnībām.  

 

Naudas atlikumi ārzemju valūtās pārrēķināti pēc Latvijas bankas valūtas kursa uz 31.12.2016. 

Valūtas kursa starpības neto vērtībā ir atspoguļotas ieņēmumu un izdevumu pārskatā postenī „citi 

ieņēmumi” vai „citi izdevumi”.  

 

Debitoru un kreditoru parādi ir reāli, un tie tiek novērtēti pēc pārskata perioda beigām saskaņā ar 

uzskaites datiem un salīdzināšanas aktiem.  

Grāmatvedības uzskaitei izmantota grāmatvedības bezmaksas internetā pieejamā datorprogramma 

VADIPATS.  

 

2.2. Skaidrojums biedrības  

Ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem par 2015. gadu  

Bilances posteņi strukturēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, 

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 2. pielikuma shēmai.  

 

Rādītāja nosaukums 2016.gads 2015.gads 
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Biedru nauda   

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi   

Saņemtās dotācijas  4 515 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  8 769 

No projekta aktivitātēm   

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums  2 778 

Citi ieņēmumi  1 075 

Ieņēmumi kopā  17 137 

Materiālu izdevumi  2 791 

Algas  381  

Sociālās apdrošināšanas maksājumi  90 

Citi izdevumi  12 491 

Izdevumi kopā  15 753 

Ieņēmumu un izdevumu starpība  1 384 

 

 

2.3. Informācija par nodokļiem un nodevām  
 

Nodokļu maksājumi budžetā 2015.gadā  veikti par 3 darbiniekiem, kas bija nodarbināti nometnē. 

 

 

2.4. Pārējā informācija  
 

2.4.1 Biedrībai nav bilancē neuzrādītu finansiālu saistību. Galvojumi vai garantijas citām personām 

nav sniegtas, biedrības manta nav ieķīlāta.  

 

2.4.2 Par vadības funkciju pildīšanu 2016.gadā  valdes locekļiem nav aprēķināta atlīdzība, kā arī cita 

veida izdevumi nav atlīdzināti.  

 

2.4.3 Biedrībā ir algoti darbinieki.  

 

2.4.4. Biedrībā ir 4 biedri. 

 

2.4.5  Biedrība 2016.gadā nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus.  

 

 

Biedrības valdes locekle       Inga Drele 

  

  

2017.gada 21.martā 
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