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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.  

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 
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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 2019.g.:  

1.5.1.1.  VKKF mērķprogramma Dzigas dalība Dziesmusvētkos Kanādā. 

Finansējums piešķirts aviobiļetēm. Finansējums no VKKF 1500 eur. 

Projekta mērķis bija veicināt deju kopas DZIGA radošo  tradīciju attīstību, procesu nepārtrauktību 

un deju kopas dalību starptautiskos deju tradīciju popularizējošos pasākumos.  

Uzdevums - piedalīties XV Latviešu Dziesmu Svētkos Toronto tika pilnīgi izpildīts. Sagatavošanas 

posmā tika apgūts XV Latviešu Dziesmu un Deju Svētku Toronto  sešu jaunu deju repertuārs, kurš 

svētkos kvalitatīvi prezentēts.  Pasākuma rezultātā tika veicināta diasporas latviešu saikne ar 

Latvijas tautas mākslas kolektīvu dalībniekiem un Latviju.  

Šāds saturiski augstvērtīgs pasākums, motivē dejotājus aktīvai dalībai tautas deju kolektīvā nākotnē, 

ieinteresē un veicina jaunatnes iekļaušanos latviešu un latgaliešu tautas tradīciju izkopšanas 

procesos. Toronto Dziesmu un deju svētki bija un ir kā nevardarbīga protesta forma apliecināties kā 

vienotai nācijai un paust mīlestību savas tautas kultūras uzturēšanā ar skatu tradīcijas otrajā 

simtgadē, uz kopīgu nākotni. 

 

1.5.1.2.  British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstīts   projekts “Radošuma kvartāls”. 

Finansējums 7180,00 eur.  British Council pārstāvniecības Projekta “Radošuma kvartāls” mērķis 

bija, iesaistot sabiedrības dažādas sociālās grupas, slāņus un vietējās kopienas kultūras un mākslas 

projektu koprades procesā, veicināt to savstarpējo sadarbību un cieņpilnu dialogu, kā arī parādīt 

iekļaujošo mākslu kā iespēju pozitīvām sociālajām pārmaiņām. Biedrība “ESTO” jau ceturto gadu 

pēc kārtas Lūznavas muižas radītajā festivālā “Mākslas pikniks”, kas šogad notika 21. jūlijā, 

piedalās ar dažādu radošo meistardarbnīcu projektiem. Pateicoties  British Council pārstāvniecības 

Latvijā finansiālam atbalstam, projektā “Radošuma kvartāls” tika realizētas trīs radošās aktivitātes: 

koprades meistardarbnīcu kvartāls, kurā varēja apgūt vairāk kā 20 radošas prasmes. Paralēli 

meistarklasēm savu radošumu varēja apliecināt kopgleznošanas aktivitātēs. Trešā iespēja izpaust 

savu radošumu tika nodrošināta arhitekta Didža Jaunzema veidotajā lielizmēra vārdu “Mūza” vides 

objektā, kura mākslinieciskā “pabeigšana” vēl turpināsies arī pēc projekta  noslēguma. 

 

1.5.1.3. VKKF finansējums meistarklašu realizēšanai.  

Finansējums 480 eur. 

Lai veicinātu kadriļu dejotāju meistarību un zināšanas par 20. gadsimta sākuma dejām, šogad ar 

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tika īstenots projekts “Tradicionālās dejas meistarklases 

Lūznavā”, kurā notika deju meistarklases tradicionālās dejas speciālistes, deju skolotājas un 

horeogrāfes Daces Circenes vadībā, strādājot gan pie esošā repertuāra, gan apgūstot jaunu. 

Meistarklasēs līdzās Lūznavas muižas kadriļu dejotājiem piedalījās arī topošie deju skolotāji un 

folkloras draugu kopas “Vīteri” dalībnieki. Deju meistarklasēs tika strādāts pie tradicionālo deju 

pamatsoļu tehnikas uzlabošanas, apgūtas Lūznavas kadriļu dejotājiem jaunas daudzpāru dejas 

(Aleluja, Rikavas kadriļa), gan cītīgi slīpētas jau zināmās kadriļas (Bērzgales kadriļa, Balabaska), kā 

arī iemācīti vairāki danči.  

 

https://www.britishcouncil.lv/
https://www.britishcouncil.lv/


ESTO , biedrība 

Reģ.numurs 50008154841 

2019.gada pārskats 

 

5 

 

1.5.1.4.  Pamatojoties uz Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

pieaugušo izglītības sektora projekta pieteikuma Nr.2019-1-LV01-KA104-060288 apstiprināšanu, 

biedrība ESTO 2019.gada nogalē sāka realizēt projektu ,,Deja, mūzika un glezna jeb sarunas bez 

vārdiem Eiropas tradicionālo vērtību saglabāšanā” ar apstiprināto finansējumu EUR 6096,00. 

Biedrības ,,ESTO’’ 3 dalībniekiem 2020.gada 23.martā bija paredzēts doties pieredzes apmaiņā uz 

Spānijas Malagas pilsētu. Tā ir vērošanas prakse, kur caur mūziku, deju un mākslu bez vārdu 

palīdzības cilvēkus var integrēt sabiedrībā, Spānijā uzmanību veltot tieši migrantu problēmām. 

Pašlaik projekta realizācija ir pārcelta/pagarināta līdz 2021.gada aprīlim. 

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 deju svētku repertuārs, organizēti vairāki 

korporatīvie pasākumi un koncerti, treniņnometnes, draugu  koncerts, iegādāta garmoška 

mēģinājumu nodrošināsšanai. Dziga radošo darbību finansiāli atbalstīja RTA. Dzigai un 

Dzigas kapelai organizēti  koncertbrauciens pa Latviju, Lietuvu. 

1.5.8.2.. Biedrības biedri veido sadarbību ar Lietuvas, Itālijas, Igaunijas, Krievijas  NVO un 

kultūras iestādēm. 

1.5.8.3. Sadarbībā ar Lūznavas muižu tika realizēts Baltijas Dzēza festivāls, meistarklases un 

koncerti, kurā biedrība ESTO uzņēmās radošo meistarklašu, ēdināšanas un naktsmītņu 

organizēšanu un nodrošināšanu festivāla dalībniekiem. 

1.5.8.4. Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un 

Tūrisma centrs" realizēja Deju kopas DZIGA piedalīšanos XV Latviešu Dziesmu Svētkos 

Toronto. 

1.5.8.5. Sadarbībā ar Rundāles pils atbalsta fondu nodrošināja koncertu “No Brandenburgas 

līdz Rundālei”.  

1.5.8.6. 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.  
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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 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 .  

 

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 9 670 9 031 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 10 839 7 498 

No projekta aktivitātēm   

No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums 11 447 0 

Citi ieņēmumi 12 678 0 

Ieņēmumi kopā 44 634 16 529 

Materiālu izdevumi 3 242 351 
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Algas 17 4 669 

Sociālās apdrošināšanas maksājumi 371 1 167 

Citi izdevumi 38 969 10 473 

Izdevumi kopā 42 599 16 660 

Ieņēmumu un izdevumu starpība 2 035 -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 

ņēmēja 

VSAOI 

2020.gadā 

(EUR) 

Samaksāta 

darba 

devēja 

VSAOI 

2019.gadā 

(EUR) 

Samaksāta 

darba 

devēja 

VSAOI 

2020.gadā 

(EUR) 

t.sk. 

Samaksātais 

iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

2019.gadā 

(EUR) 

t.sk. 

Samaksātais 

iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

2019.gadā 

(EUR) 

Darba līgums 17.49 0.59 1.33 1.30 2.92 1.12 2.52 

Autoratlīdzības 7250.75 0  362.54  725.09  

Kopā 7268.24 0.59 1.33 363.84 2.92 725.09 2.52 

 

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 2019.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 9 biedri. 

 

 

Biedrības valdes locekle       Inga Žirgule 

   

2020.gada 9.aprīlī 
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