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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 (Žirgule) 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 

1.5.1. Biedrības realizēto projektu pieredze 2018.g.:  

1.5.1.1. VKKF atbalsts. 2018.gada jūnijā Lūznavas muiža un biedrība “ESTO” sadarbībā ar 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju Lūznavas un Zosnas apkārtnē rīkoja ekspedīciju, kurā tika 

apkopoti vēl dzīvie nostāsti par Lūznavas un Zosnas muižām, izzinātas vietējās tradīcijas un 

kolorītie cilvēki. Ekspedīcija piedalījās Lūznavas muižas un biedrības “ESTO” pārstāvji, Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki un studenti, Lūznavas pagasta pārstāvji un brīvprātīgie.Nedēļas 

ilgumā tika savākti dažādi materiāli, eskpedīcijas saturu veidoja Lūznavas un Zosnas ciemu 

folkloras apzināšana, stāsti un nostāsti par Lūznavas un Zosnas (Gaļicinu) muižām, pagasta 

vēsturisko viensētu foto dokumentēšana un dzimtu stāsti, Lūznavas pagastā dzīvojošo 

mazākumtautību nemateriālā kultūras mantojuma izzināšana, kā arī muzikālās un horeogrāfiskās 

folkloras tradīciju izzināšana, tāpat mūsdienu folklora – medībās piedzīvotais un godu saimnieces 

novērotais, bērnības un skolas laiku atmiņas, kaimiņu iesaukas un apsaukas, kā arī veci, jaunās 

paaudzes jau aizmirsti vārdi. Ekspedīcijas laikā diktofonā vai videokamerā ierakstītās sarunas tiks 

izmantotas RTA zinātniskiem pētījumiem, Lūznavas muižas gidu stāstiem, divām īsfilmām un 

žurnāla “A12” tekstiem. Iespējams, ka tiks sagatavots arī plašāks izdevums par Lūznavas apkārtni – 

vēsturi un cilvēkstāstiem. 

Ekspedīcijas vadītāja, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Ilga Šuplinska pēc ekspedīcijas 

secina: “Gryuši izceļt kaidu vīnu stuosteituoju voi tradiceju, kas īkryta pruotā, ari sirdī i pīrokstu 

kladēs itamā pusē, tok ir sovi nūslāpumi Kiuleņu, Gudeļu, Pušbārnu sādžai, ari Vertukšņai i Zosnai. 

Par pošu Lūznovu i narunojūt. Ir pīredze i zeimis, ari cylvāku dorbs i uzadreiksteišona, kas 

puorsteidz i dūd energeju nūticēt, ka īspiejams ir vyss. Var saceit, ka mainuos ari stuosteituoju 

kultura, sovys pīredzis pasnīgšonys veids. Vaira var dzierdēt puordūmys par vierteibom, dzeivis 

jāgu, kur gryuti nūškiert dzeivis i gruomotu gudreibys, tok vierteibys namaineigys: ticeiba sovim 

spākim i Dīvam, sirdsgudreiba, miļzeigs dorba spars i aktivitate, zīduošonuos svareigūs lītu lobā. Ir 

lītys, kas palīk nu paaudzis paaudzē, bet ir kas aizamierst cīš dreizai. Viesturis fakti sabryuk kai 

kartu pilis, bet nūstuosti, sapyni, zeimis palīk pruotā. I ej tu izskaidroj viesturei, ka pieckara periodā 

vīnā prūdā ilgu laiku gulēja Lūznovys Madona i Stalina kryušutāls. Tik vīnu restaurēja, a ūtru 

vysmoz idejiski čekys maisūs vēļ globoj…” 

Ekspedīcija notika ar Valsts kultūrkapitāla fonda (Lūznavas muiža, biedrība “ESTO”), Rēzeknes 

novada un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas projekta “Novadmācība” (Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmija) atbalstu. Finansējums Valsts kasē 700 eur. 

1.5.1.2. 2018.gada augustā biedrība ESTO sadarbībā ar Lūznavas muižu rīkoja Vides deju 

festivālu.  
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KAS? Laikmetīgās dejas festivāls “VIDES DEJA” notiks jau astoto reizi, pulcējot vairākus simtus 

festivāla apmeklētāju un dejas mākslas mīļotāju. Tas ir starptautisks projekts, kas ar savu 

individuālo gaisotni un atmosfēru iedvesmo horeogrāfus un citus māksliniekus radīt neparastus 

vides dejas iestudējumus. 

KUR? Par festivāla vietu atkārtoti ir izvēlēta Lūznavas muiža, kas atrodas Rāznas Nacionālā parka 

teritorijā ar 24 ha lielu parku, kā arī Lūznavas apkārtne, kur festivāla vides dejas pirmizrādes, dejas 

izrādes, dejas eksperimenti, filmu vakari un citi notikumi radīs jaunas sajūtas un piedzīvojumus. 

KAD? No 5. līdz 11. augustam festivāls Lūznavas muižas rezidencē pulcēs horeogrāfus, dejas 

entuziastus un citus māksliniekus vides dejas iestudējumu radīšanai, savukārt  8., 9. un 10. augustā 

festivāls aicinās uz publisko pasākumu programmu un vides dejas pirmizrādēm. 

 

“VIDES DEJAS” festivāla idejas pamatā ir performanču veidošana dažādās jeb īpašās vides vietās, 

apspēlējot un apdejojot vides objektus un teritorijas, savā jaunrades procesā par pamatu izmantojot 

vietējo iedzīvotāju stāstus, vides stāstus, un vidi kā vides dejas performanču, izrāžu scenogrāfiju. Šī 

gada festivāla programmā bija viesizrādes no Ungārijas, Igaunijas, dejas filmas no Francijas, kā arī 

Latvijas horeogrāfu darbi un, protams, vides dejas pirmizrādes. Kopējais dalībnieku skaits 50 

dejotāji. Sadarbībā ar ESTO tika organizēta dalībnieku ēdināšana 

1.5.1.3. . VKKF mērķprogramma Dzigas dalība ETF Lietuvā. 

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. Finansējums no VKKF 1000 eur. 

 

1.5.1.4.  Ar 2016. gada 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. Projekts noslēdzies.  

1.5.1.5. 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, treniņnometnes, darugu  koncerts, veikta treniņtērpu 
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iegāde. Dziga darbību finansiāli atbalstīja RTA. Dzigai un Dzigas kapelai organizēti  

koncertbrauciens pa Latviju, Lietuvu. 

1.5.1.6. Biedrības biedri veido sadarbību ar Lietuvas, Itālijas, Igaunijas  NVO un kultūras 

iestādēm. 

1.5.1.7. Sadarbība ar koncertzāli GORS. 

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.  

 

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 saņemtais finansējums no Valsts Kultūras Kapitāla Fonda,  

līdzekļi no NVA nodarbinātības atbalsta programmai personām ar invaliditāti  . 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 pārskata periodā nav iegādāti. 

.  

Grāmatvedības uzskaites reģistrs ir naudas plūsmas uzskaites žurnāls .  
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Debitoru un kreditoru parādi ir reāli, un tie tiek novērtēti pēc pārskata perioda beigām saskaņā ar 

uzskaites datiem un salīdzināšanas aktiem.  

 

2.2. Skaidrojums biedrības  

Ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem par 2019. gadu  

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

nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 2. pielikuma shēmai.  

 

Rādītāja nosaukums 2019.gads 2018.gads 

Biedru nauda   

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 0 

Saņemtās dotācijas 0 9 031 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 0 7 498 

No projekta aktivitātēm   

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 0 0 

Citi ieņēmumi 0 0 

Ieņēmumi kopā 0 16 529 

Materiālu izdevumi 0 351 

Algas 0 4 669 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 0 1 167 

Citi izdevumi 0 10 473 

Izdevumi kopā 0 16 660 

Ieņēmumu un izdevumu starpība 0 -131 

 

 

2.3. Informācija par nodokļiem un nodevām  
 

Nodokļu maksājumi budžetā 2019.gadā  veikti par 1 darbinieku, kas bija nodarbināts ar Darba 

līgumu 2019.gada novembra un decembra mēnesī, ka arī  no autoratlīdzībām. 

 

 

Nodarbinātības 

veids 

Aprēķinātais 

atalgojums 

2019.gadā (EUR) 

t.sk. Samaksāta 

darba ņēmēja 

VSAOI 

2019.gadā (EUR) 

Samaksāta darba 

devēja VSAOI 

2018.gadā (EUR) 

t.sk. Samaksātais 

iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

2019.gadā (EUR) 

Darba līgums 17.49 0.59 1.30 0 
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Autoratlīdzības 7250.75 0 362.54 725.09 

Kopā 7268.24 0.59 363.84 725.09 

 

 

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 2018.gadā  valdes locekļiem nav aprēķināta atlīdzība, kā arī cita 

veida izdevumi nav atlīdzināti.  

 

2.4.3 Biedrībā no pārskata gada novembra mēneša ir algots 1 (viens) darbinieks.  

 

2.4.4. Biedrībā ir 4 biedri. 

 

2.4.5  Biedrība 2018.gadā ir saņēmusi ziedojumu – EUR 60. 

 

 

 

Biedrības valdes locekle       Inga Žirgule 

  

  

2019.gada 21.martā 
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