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Darbinieku skaits 1
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008157244 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

II. Debitori 120 2 288 5 239
IV. Nauda 140 35 316 11 773
Apgrozāmie līdzekļi 80 37 604 17 012
Kopā aktīvi 150 37 604 17 012

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 50 50
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 499 -3 293
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 24 483 3 792
3. Rezerves fonds 40 24 982 499
I. Fondi 10 25 032 549
2. Citi aizņēmumi 70 9 250 10 400
II. Ilgtermiņa kreditori 50 9 250 10 400
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 1 83
3. Pārējie kreditori 110 3 321 5 980
III. Īstermiņa kreditori 80 3 322 6 063
Kopā pasīvi 120 37 604 17 012
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008157244 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 11 350 18 251
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 0 3 136
IV. Saņemtās dotācijas. 40 192 982 196 811
VII. Citi ieņēmumi. 60 4 348 22 157
3. Algas. 110 23 040 20 127
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 4 967 6 738
6. Citi izdevumi. 140 156 190 209 698
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 208 680 240 355
IX. Izdevumi. 80 184 197 236 563
XI. Izdevumi kopā. 160 184 197 236 563
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 24 483 3 792
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008157244 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 1 000
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 0 451
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 415
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 1 520
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 750
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 0 2 509
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 627
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 1 000
I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 1 000
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 0 3 136
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 0 3 136
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 0 2 509
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

180 0 3 136

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 1 000
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 240 0 1 000
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 0 4 136
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008157244 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008157244 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili 

Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008157244 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinojums_pie_gada_parskata.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4

Sagatavoja DAINA VILNE
E-pasts daina@bsoffice.lv
Tālrunis 26335092

Dokumenta numurs EDS: 74606986 Dokumenta sagatavotājs: DAINA VILNE

Parakstītāja vārds, uzvārds: DAINA VILNE Parakstīšanas datums: 10.04.2021
Parakstītāja personas kods: 16108711370 Parakstīšanas laiks: 11:49:10
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ZIŅOJUMS 
 


Ziņas par biedrību 


Nosaukums    BIEDRĪBA “EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA”  


Reģistrācijas dati  Nr.40008157244, reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2010. 
gada 13. aprīlī   Juridiskā adrese Lāčplēša iela 29-5 Rīga LV-1011    


 


Biedri   Latviešu nacionālā kultūras biedrība Igaunijā 
Asociācija “Luksemburga – Latvija” 
Latviešu biedrība Īrijā 
Latviešu apvienība Francijā 
Zviedrijas Latviešu apvienība 
Daugavas Vanagi Vācijā 
Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā 
Latviešu kopība Vācijā 
Latviešu biedrība Beļģijā 
Daugavas Vanagu fonds 
Islandes Latviešu biedrība 
Grācas Latviešu kultūras biedrība 
Latviešu biedrība Austrijā 
Biedrība “Latvija Elzasa” 
Itālijas un itāļu Šveices Latviešu biedrība (ALISI) 
Latviešu nacionālā padome Īrijā 
Gruzijas latviešu biedrība AVE SOL 
Latviešu centrs Minsterē 


  
Asociētie biedri   Nīderlandes - Latvijas biedrība "Latvija" 


Pīterborovas Latviešu biedrība 
Latviešu apvienība latviešiem Īrijā 
Latvijas - Somijas biedrība "Laivas" 
Šveices Latviešu apvienība 
Latviešu biedrība Norvēģijā 
Spānijas Latviešu biedrība  


  


Prezidija priekšsēdētājs   Elīna Pinto  ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi    


Prezidijs     Agnis Sauka  
Māris Valdis Pūlis  
Justīne Krēsliņa  
Vita Kalniņa  
Lelde Vikmane   







Finanšu gads 2020.gada 1.janvāris - 2020.gada 31.decembris 
  


Vadības ziņojums 
 
1. Organizācijas nosaukums: Biedrība „EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA” 


 
2. Organizācijas reģistrācijas nr. 40008157244, reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 


2010. gada 13. aprīlī 
 


3. Organizācijas juridiskā adrese: Lāčplēša 29-5, Rīga LV-1011 
 


4. Ziņas par organizācijas pārvaldes institūcijas locekļiem: 
Saskaņā ar biedrības „EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA” statūtiem, biedrības pārvaldes 
institūcija ir prezidijs. Biedrības prezidija priekšsēdētāja ir Elīna Pinto. 
 


5. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm: 
 


Biedrības „EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA” (ELA) darbības vispārīgais mērķis ir pārstāvēt 
latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana 
informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru 
organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām. 
 
ELA specifiskie darbības mērķi ir sekojoši: 


 veicināt Eiropas valstīs dzīvojošo latviešu etniskās identitātes saglabāšanu, latviešu valodas 
apmācības pieejamību un latviešu kultūras popularizēšanu; 


 stiprināt Eiropas valstīs dzīvojošo latviešu pilsonisko saiti ar Latviju, kā arī sekmēt Eiropas 
Savienības pilsoniskuma apziņu; 


 veicināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas valstīs dzīvojošiem latviešiem un 
latviešu mītnes valstu iedzīvotājiem; 


 sekmēt Latvijas vēstures izpratni Eiropā, kā arī veicināt totalitārisma upuru piemiņas 
saglabāšanu; 


 atbalstīt Latvijas valdības centienus veicināt emigrācijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo 
repatriāciju. 


 
ELA savus mērķus īsteno (1) aktīvi paužot savu viedokli, organizējot seminārus, diskusijas, 
konferences un citus pasākumu, (2) attīstot sadarbību ar citām latviešu (Pasaules Brīvo latviešu 
apvienība un tās dalīborganizācijas, Ar pasaules pieredzi Latvijā, Latviešu Ārstu un zobārstu 
apvienība u.c.) un draudzīgām citu tautu diasporas organizācijām (Eiropieši Pasaulē/ETTW u.c.), (3) 
līdzdarbojoties dažādās valsts (Diasporas konsultatīvā padome, SIF padome, NEPLP Sabiedriski 
konsultatīvā padome, Saeimas komisijas un darba grupas) un nevalstiski („Pilsoniskā Alianse”) 
veidotās padomēs un darba grupās, (4) veicinot dažādu diasporas grupu viedokļu formulēšanu un to 
ievērošanu lēmumu pieņemšanā, (5) atbalstot analītiskus un pētnieciskus procesus diasporas sfērā, 
pieredzes un zināšanu apmaiņu, kā arī diasporas saliedēšanu un līdzdalību Latvijas 
sociālekonomiskajos procesos. 


  
ELA pārskata gadā turpinājusi darbu šādos galvenajos virzienos: ELA biedru organizāciju un citu 
latviešu diasporas organizāciju darbības koordinācija izglītības, kultūras, pilsoniskās un ekonomiskās 
līdzdalības un informācijas jomās, aktīva iesaiste Diasporas likuma īstenošanas uzraudzībā un 







virzīšanā (t.sk. Diasporas konsultatīvās padomes sastāvā un tiesību aktu grozījumu izstrādes procesā), 
līdzdalība citu diasporas jomu reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu 
pilnveidošanā, līdzdarbība diasporas latviskās izglītības veicināšanā un jauniešu saiknes stiprināšanā 
ar Latviju, sadarbība un viedokļu apmaiņa ar citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pieredzes 
un zināšanu apmaiņas veicināšana, priekšlikumi un līdzdarbība valsts iestāžu un diasporas kopienu 
sadarbības veicināšana, analītisku un pētniecisku procesu vecināšana diasporas nozarē, darbs ar 
plašsaziņas līdzekļiem u.c. Darba apjomu ietekmēja Covid-19 izraisītā situācija un tās dēļ ieviestie 
ierobežojumi Latvijā un citviet Eiropā, taču lielu daļu aktivitāšu biedrība spēja pārnest un īstenot 
tālsaistes formātā.  


 
ELA realizēto aktivitāšu mērķauditorija pamatā ir latviešu diasporas kopienas un organizācijas 
Eiropas un kaimiņreģiona valstīs, kā arī no tām remigrējuši Latvijas iedzīvotāji. Attiecībā uz šo 
mērķgrupu ELA īsteno pilsoniskās izglītības, interešu pārstāvības un pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšanas funkcijas, kā arī veicina diasporas pilsonisko un ekonomisko līdzdalību Latvijas norisēs 
un atbilstošu latviskās izglītības nodrošināšanu un Latvijas kultūras un mākslas pieejamību un 
attīstību diasporā u.c. 


 
ELA ir Latvijā reģistrētas sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās pilsoniskās 
sabiedrības attīstībai, izglītības un kultūras veicināšanai. ELA realizēto sabiedriskā labuma aktivitāšu 
mērķauditorija pamatā ir latviešu diasporas kopienas un organizācijas Eiropas valstīs, kā arī no tām 
remigrējuši Latvijas iedzīvotāji. 


  







Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas 
 


5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra 


gadā  


Pārskata periodā ELA ir īstenojusi vairākus nozīmīgus sabiedriskus forumus un projektus: 


- Īstenojot Latvijas valsts finansēto projektu no IZM budžetu programmas ‘’Valsts valodas politika 
un pārvalde’’ 43 skolām ELA pārziņā piešķirts LVA atbalsts. Lai apzinātu situāciju diasporas skolās 
sakarā ar COVID pandēmiju, ELA sadarbībā ar LVA rīkoja 2 aptaujas, kuras uzrādīja skolu gatavību 
turpināt darbību par spīti Covid19 apstākļiem un profesionālās pilnveides un atbilstoša 
materiālteghniskā nodrošinājuma vajadzības, lai darbotos attālināti. ELA rīkoja trīs diasporas 
tiešraides vebinārus, kuros kopumā piedalījās 66 aktīvi delegāti no diasporas skolām un 111 
dalībnieki klausījās tiešraidē. Vebināros diskutēja aktuālas tēmas par Covid ietekmi uz skolu darbu 
un labo praksi skolās Covid19 apstākļos. Novembrī tika rīkots seminārs par diasporas skolu 
pārvaldību un finanšu menedžmentu, kurā piedalījās ap 140 dalībnieki. Sadarbībā ar  LVA ELA 
decembrī rīkoja diasporas skolotāju konferenci ar vairāk ka 100 dalībniekiem.  


- ELA rīkoja kultūras stratēģisko tiešsaistes forumu “ELKS - ceļā uz Dziesmu un deju svētku 150 
gadi”, piesaistot dalībniekus un sadarbības partnerus Latvijā un visā pasaulē: Pasaules latviešu svētku 
sasaiste ar XXVII Dziesmu un deju svētku sagatavošanās procesu (kalendārs, sadarbība, finansiālā 
atbalsta iespējas, mākslinieciskā darba atbalsts) LNKC, KM, ieskaitot kultūras ministru Nauri 
Puntuli, ĀM un šī brīža publiskās diplomātijas iespējas – valsts tēla veidošanu (LIAA/LI), 
ekonomisko diplomātiju (LIAA, NVA, VARAM), augstākās izglītības eksportu un popularizēšanu 
(JVLMA, LKA, LMA, IZM). ELA Kultūras stratēģiskais forums “ELKS - ceļā uz Dziesmu un deju 
svētku 150gadi” notika 27.novembrī un tas apliecināja, ka diasporas kultūras svētkus var un vajag 
papildināt ar aktivitātēm, kas dod pienesumu Latvijai, veicinot eksportu un investīcijas, piesaistot 
tūrismu un talantus. 


- ELA izstrādājusi sev vienotu vizuālo identitāti, jaunu mājas lapu (www.ela.lv) un publiskās 
komunikācijas vadlīnijas. Veikts ELA finansiālās ilgtspējas pašizvērtējums un pilnveidotas ELA 
iekšējās vadlīnijas finanšu pārvaldībai. ELA prezidija pārraudzībā norit Statūtu darba grupas 
apspriedes par ELA statūtu modernizēšanu un pielāgošanu diasporas organizāciju attīstības 
tendencēm.    


- ELA pārstāvji iesaistījušies Latvijas valsts tēla veidošanas procesā, tiekot iekļauti LIAA vadītajās 
Valsts tēla dizaina darbnīcās un atbalsta grupā, kā arī Valsts ārējā tēla koordinācijas padomē, lai tā 
sasaistē ar diasporas kopienām un profesionāļiem sekmētu Latvijas starptautiskā tēla veidošanu un 
vēstījumu pavairošanu ārvalstīs.   


 


6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu 


un attiecīgajā jomā 


ELA darbības pamatvirzieni ir “3I” – Identitāte (izglītība un kultūra), Ieguldījums (sadarbība 
tautsaimniecībā un remigrācijā), Iesaiste (interešu pārstāvība, pilsoniskā izglītība, diasporas 
organizāciju kapacitātes stiprināšana, diasporas mediji).  
 
Izglītības joma 
 


ELA regulāri tikusies ar izglītības partneriem (IZM, LVA, VISC, ĀM, KM, Saeimas komisijām, 
mītņu zemju latviešu biedrībām, skolām un skolotājiem), lai informētu un apzinātu visus par 







pašreizējo stāvokli un nākotnes plāniem diasporas izglītības jomā,  virzītu uz priekšu diasporas 
izglītības jautājumus un projektus, palīdzētu ar mācību līdzekļu/satura un semināru/forumu 
veidošanu. Īpašs uzsvars 2020.gadā bija uz diasporas skolas un izglītotāju vajadzībām saistībā ar 
Covid19 dēļ notiekošo pāreju uz attālinātu mācību procesu. 


Īstenojot Latvijas valsts finansēto projektu no IZM budžetu programmas ‘’Valsts valodas politika un 
pārvalde’’ 43 skolām ELA pārziņā piešķirts LVA atbalsts 104 580 EUR apmērā un diasporas 
skolotāju semināriem un skolas projektiem - 16200 EUR. 


Pašreiz Eiropā atrodas 72 latviešu skoliņas, kuras apmeklē ap 1900 bērni un kurās darbojas 320 
skolotāji un palīgi, no tiem 150 ar pedagoģisko izglītību. Eiropā atrodas ap 70% Latvijas diasporas 
skolas un bērni. Diemžēl tikai 5% diasporas bērnu apmeklē skolas, un gandrīz visi ir zem 14 gadu 
vecuma. 2020. gadā. Pie ELA prezidija tika izveidota Eiropas izglītības grupa ar dalībniekiem no 
trijām Eiropas reģioniem – Ziemeļeiropa, Dienvideiropa un Lielbritānija/Īrija. 


Lai apzinātu situāciju diasporas skolās sakarā ar COVID pandēmiju, ELA sadarbībā ar LVA rīkoja 2 
aptaujas, kuras uzrādīja skolu gatavību turpināt darbību par spīti Covid19 apstākļiem un profesionālās 
pilnveides un atbilstoša materiālteghniskā nodrošinājuma vajadzības, lai darbotos attālināti. 


ELA rīkoja trīs diasporas tiešraides vebinārus, kuros kopumā piedalījās 66 aktīvi delegāti no 
diasporas skolām un 111 dalībnieki klausījās tiešraidē. Vebināros diskutēja aktuālas tēmas par Covid 
ietekmi uz skolu darbu un labo praksi skolās Covid19 apstākļos. Novembrī tika rīkots seminārs par 
diasporas skolu pārvaldību un finanšu menedžmentu, kurā piedalījās ap 140 dalībnieki. Sadarbībā ar  
LVA ELA decembrī rīkoja diasporas skolotāju konferenci ar vairāk ka 100 dalībniekiem.  


ELA ar Starptautisko inovācijas skolu koordinēja robotikas nodarbību un kokļu apmācību projektu 
piedāvājumu diasporas skolām, lai papildinātu tradicionālo mācību piedāvājumu ar mūsdienīgu un 
jauniešu auditorijai atraktīvu tālsaistes programmu.   


ELA izstrādāja Eiropas diasporas latviskās izglītības stratēģiju un rīcības plānu, kuri ir saskaņoti ar 
Diasporas konsultatīvās padomes rīcības plānu līdz 2023. gadam. 


Interešu pārstāvībai izglītības jomā ELA regulāri tikusies, vairumā attālināti, ar partneriem (SIF, 
IZM, LVA, VISC, ĀM, KM, PBLA IP,  Saeimas komisijām, mītņu zemju latviešu biedrībām, skolām 
un skolotājiem), lai informētu un apzinātu visus par pašreizējo stāvokli un nākotnes plāniem 
diasporas izglītības jomā,  virzītu uz priekšu diasporas izglītības jautājumus un projektus, palīdzētu 
ar mācību līdzekļu/satura un semināru/forumu veidošanu, kā arī lai palīdzētu diasporas skolām atsākt 
normālo darbību pēc pandēmijas, ņemot vērā viņu vajadzības.   


 


Kultūras joma 


Kultūras nozarē darbs norit ciešā sadarbībā ar partneriem Latvijā (KM, ĀM, LNKC, NKC). Kultūras 
veicināšanas jomā ELA atbalsta dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību un tās kopšanu diasporā, 
veicina efektīvākās iespējas sadarbībai, ideju apmaiņai un savstarpējam atbalstam.  
 
ELA koordinēja vajadzību apzināšanu pēc valsts finansiālā atbalsta diasporas koriem, deju un 
folkloras kopām, amatierteātriem un amatniecības kopām Eiropā, kā arī to dalībnieku un vadītāju 
profesionālajai pilnveidei.  
ELA veica Eiropas diasporas organizāciju pieteikumu priekšatlasi PBLA administrētajam KM 
atbalstam Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanai un profesionālās mākslas pieejamībai 
diasporā.  ELA koordinēja un atbalstīja Eiropas diasporas bērnu un jauniešu kultūras kopu 
sagatavošanās darbus XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (2020), kurā plānoja 
piedalīties arī aptuveni 300 diasporas bērni no 11 Eiropas valstīm- Francijas, Īrijas, Vācijas, 
Zviedrijas, Beļģijas, Norvēģijas u.c. 
 







ELA pilnībā apzināja, sistematizēja un informēja par aktualitātēm Eiropas latviešu diasporas kopas: 
32 kori;  33 tautas deju ansambļi;  10 folkloras kopas un muzikantu ansambļi;  24 bērnu kopas - gan 
dejotāji, gan kori un folkloras kopas;  14 amatierteātri; 6 lietišķās mākslas/ amatnieku un tml. interešu 
kopas. 
 
ELA koordinēja vai atbalstīja vairākas diasporas un Latvijas māksliniecisko kopu sadarbības 
iniciatīvas: virtuālu starptautisku sveicienu Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai 4.maijā, virtuālu 
“karoga gājiena” video, dalību LNKC rīkotajā virtuālajā  tautastērpu  gājienā. ELA iniciēja tiešsaistes 
projektu “Savij Latviju vainagā”, kurā iesaistījušies 2170 dalībnieku no visas pasaules. ELA pārstāve 
informatīvi atbalstīja diasporas dalību ikgadējā Latvijas Radio akcijā “Gadsimta Garākā 
līgodziesma” un piedalījās ar īpašu sveicienu lielākajā diaspora Jāņu pasākumā, ko šogad biedrība 
“Bērzes Strazdi” rīkoja tiešsaistē.  
 
ELA rīkoja kultūras stratēģisko tiešsaistes forumu “ELKS - ceļā uz Dziesmu un deju svētku 150 
gadi”, piesaistot dalībniekus un sadarbības partnerus Latvijā un visā pasaulē: Pasaules latviešu svētku 
sasaiste ar XXVII Dziesmu un deju svētku sagatavošanās procesu (kalendārs, sadarbība, finansiālā 
atbalsta iespējas, mākslinieciskā darba atbalsts) LNKC, KM, ieskaitot kultūras ministru Nauri 
Puntuli, ĀM un šī brīža publiskās diplomātijas iespējas – valsts tēla veidošanu (LIAA/LI), 
ekonomisko diplomātiju (LIAA, NVA, VARAM), augstākās izglītības eksportu un popularizēšanu 
(JVLMA, LKA, LMA, IZM). ELA Kultūras stratēģiskais forums “ELKS - ceļā uz Dziesmu un deju 
svētku 150gadi” notika 27.novembrī un tas apliecināja, ka diasporas kultūras svētkus var un vajag 
papildināt ar aktivitātēm, kas dod pienesumu Latvijai, veicinot eksportu un investīcijas, piesaistot 
tūrismu un talantus. 
 
Vēsturiskā mantojuma un bibliotēku darba atbalstam un koordinēšanai Eiropā ELA specializētā 
referente pārstāvēja diasporas biedrību un centru intereses sadarbībā ar PBLA, KM un Latvijas Valsts 
arhīvu diasporas vēsturiskā mantojuma un bibliotēku vajadzību nodrošināšanai.  
 
Sadarbība Latvijas izaugsmei  
 


ELA sniedza atbalstu diasporas zinātnieku, profesionāļu un uzņēmēju kustības #esiLV izveidei, lai  
stiprinātu diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecības stiprināšanā. ELA prezidija pārstāve deleģēta 
šīs kustības valdē, lai nodrošinātu turpinātību ar ELA iestrādēm un sekmētu kustības attīstību. ELA 
un #esiLV sadarbībā sarīkotas tiešsaistes diskusijas par Latvijas attīstībai un starptautiskā tēla 
veidošanai aktuālām tēmām (uzņēmējdarbības attīstība digitālajā laikmetā, Latvijas attīstības vīzija, 
u.c.). 


ELA pārstāvji iesaistījušies Latvijas valsts tēla veidošanas procesā, tiekot iekļauti LIAA vadītajās 
Valsts tēla dizaina darbnīcās un atbalsta grupā, kā arī Valsts ārējā tēla koordinācijas padomē, lai tā 
sasaistē ar diasporas kopienām un profesionāļiem sekmētu Latvijas starptautiskā tēla veidošanu un 
vēstījumu pavairošanu ārvalstīs.   


Remigrācijas veicināšanas jautājumos ELA cieši sadarbojas ar VARAM un reģionālajiem 
remigrācijas koordinatoriem, konsultējot par praktiskajām vajadzībām un iespējamām ievirzēm 
remigrantu iekļaušanai Latvijas izglītības sistēmā (atbalsts latviešu valodas apguvei skolās, 
psiholoģiskais atbalsts) un tautsaimniecībā (pašvaldību uzņēmējdarbības granti un nodarbinātības 
biržu organizēšana). ELA pārstāve ievēlēta Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības 
integrācijas jautājumos.  
 
Remigrācijas veicināšanai ELA aktīvi iesaistījusies normatīvo aktu izstrādē, lai nodrošinātu 
Diasporas likuma praktisko pasākumu ieviešanu – administratīvi derīgas papildu adreses 
reģistrēšanas iespēju, reglamentēto profesiju kvalifikācijas atzīšanu darbam Latvijā, ārvalstu 







izmaksāto pensiju neapliekamā minimuma aizsardzību remigrējošiem pensionāriem. Pārskata 
periodā panākta nepieciešamo normatīvo aktu pieņemšana Saeima. ELA uztur skaidrojošo darbu šo 
Diasporas likuma normu saistībā un seko to virzībai valdībā un Saeimā.  
 


Pilsoniskās sabiedrības attīstība  


Pateicoties ELA pastāvīgajai sadarbībai ar Eiropas latviešu diasporas organizācijām un īstenotajiem 
pasākumiem diasporas interešu definēšanas un aizstāvības jomā, 2020. gadā tika aizstāvētas Eiropas 
latviešu diasporas organizāciju (biedrību, skolu, mediju) intereses Covid-19 seku pārvarēšanai, kā arī 
apzinātas to prioritātes un vajadzības darbam jaunajā tālsaistes realitātē un sniegts konsultatīvs 
atbalsts (semināri pieredzes apmaiņai, konsultācijas par pieejamo atbalstu). ELA sniedza 
konsultācijas diasporas biedrību veidošanai un stiprināšanai, un rīkoja informatīvos seminārus un 
mācības par diasporas skolu pārvaldību. Tādējādi uzturēts diasporas pašorganizēšanās process un 
sniegts atbalsts diasporas organizāciju kapacitātes celšanai.  
 


ELA veikusi diasporas interešu pārstāvību, kuras galvenie virzieni 2020.gadā bija šādi: 


 Diasporu skarošu tiesību aktu izstrādes uzraudzība un iesaiste interešu pārstāvībā (Diasporas 
likuma ieviešana); 


 Līdzdalība valsts politikas plānošanas dokumentu izstrādē sadarbībai ar diasporu un to 
ieviešanas uzraudzībā; 


 Covid-19 seku pārvarēšana, sniedzot diasporas organizāciju informatīvo atbalstu Latvijas 
valstspiederīgo repatriācijai, kā arī pārstāvot diasporas vēsturisko namu un diasporas mediju 
intereses ilgtspējas nodrošināšanai Covid19 apstākļos.  
 


Tika uzturēts regulārs kontakts ar Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Izglītības un zinātnes 
ministriju, Saeimu, Sabiedrības integrācijas fondu, Latviešu valodas aģentūru, Latvijas Nacionālo 
kultūras centru, Ekonomikas ministriju, LIAA un pašvaldību iestādēm. 
 
ELA pārstāvis turpināja darbību Diasporas konsultatīvajā padomē, NEPLP Sabiedriski konsultatīvajā 
padomē un SIF padomes sastāvā. ELA pārstāvis iekļauts Latvijas Zinātnes padomes Sabiedriski 
konsultatīvajā padomē un Valsts ārējā tēla koordinācijas padomē.   


Tika nodrošināta ELA viedokļa paušana dažādos preses izdevumos, piedalīšanās radio un TV diskusijās 
par aktualitātēm un situāciju diasporas sfērā.  


Nostiprināta informatīvā sadarbība ar diasporas vienoto interneta portālu www.latviesi.com un citiem 
diasporas medijiem, lai veicinātu to savstarpējo sadarbību, attīstību un sekmētu informācijas apriti 
starp Eiropas latviešu diasporas organizācijām un kopienām.  


 


Starptautiskā darbība 


 
ELA ir diasporas organizāciju apvienības „Eiropieši pasaulē” (Europeans Throughout the World, 
ETTW) biedrs kopš 2010. gada decembra. Pārskata periodā tika uzturēta informatīvā saikne ar 
ETTW darbu, šim uzdevumam norīkoti divi ELA pārstāvji. ELA aktīvi iesaistījās ETTW darbā pie 
vienotu pozīciju izstrādes un paušanas attiecībā uz Eiropas Savienības mobilo pilsoņu tiesībām un 
ceļošanas ierobežojumiem Covid19 apstākļos.  


 
ELA attīstības lietas 
 
Lielākā daļa no ELA biedru organizācijām bija iesaistītas ELA vadīto projektu īstenošanā gan 
izglītības, gan kultūras, gan pilsoniskās līdzdalības jomā. Tiek uzturēts kontakts ar jaunnodibināto 







Turcijas Latviešu biedrību, topošajām latviešu biedrībām Polijā, Ukrainā, Izraēlā, Horvātijā un Kiprā. 
Nostiprināta sadarbība ar Latvijas izcelsmes zinātnieku, uzņēmēju un profesionāļu organizācijām 
diasporā (LĀZA, ALSRUK, UKLBN u.c.), kā arī ar LELBāL. Ar ELA atbalstu izveidota diasporas 
uzņēmēju, profesionāļu un zinātnieku kustība #esiLV, kā arī biedrība “Eiropas latviešu jaunieši – 
EJ!”, kas ir ELA jaunatnes organizācija. ELA sniegusi konsultācijas par biedrības izveidi Latvijas 
diasporas māsu un vecmāšu apvienībai, kā arī diasporas latgaliešu kustībai “Pasauļis lotgolīšu 
salidojums”.  
 
ELA izstrādājusi sev vienotu vizuālo identitāti, jaunu mājas lapu (www.ela.lv) un publiskās 
komunikācijas vadlīnijas. Veikts ELA finansiālās ilgtspējas pašizvērtējums un pilnveidotas ELA 
iekšējās vadlīnijas finanšu pārvaldībai.  
 
ELA prezidija pārraudzībā norit Statūtu darba grupas apspriedes par ELA statūtu modernizēšanu un 
pielāgošanu diasporas organizāciju attīstības tendencēm.    
 
ELA birojs turpināja atrasties PBLA telpās.  
 
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 
  
ELA dibinātāju/biedru skaits: organizācijā ir apvienojušās 25 latviešu diasporas organizācijas no 19 
Eiropas valstīm. 
ELA pastāvīgajā darbībā un pasākumu realizācijā iesaistīts plašs personu loks no biedru 
organizācijām (ap 200 pers.). 
ELA sabiedriskā labuma aktivitāšu mērķauditorija 2020. gadā aptvēra biedru organizācijas, kā arī 
Eiropas latviešu mākslinieciskās pašdarbības kopas (ap 1000 pers.), kā arī publicitātes mērķauditorija 
Latvijā un pasaulē (ap 40000 cilvēku). 
 
8. Organizācijas darbību veicinošie faktori 
ELA mērķi tiek īstenoti: (1) aktīvi paužot savu viedokli, organizējot seminārus, diskusijas, 
konferences un citus pasākumus, (2) attīstot sadarbību ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību un 
starptautisko diasporas organizāciju Eiropieši Pasaulē/ETTW, (3) līdzdarbojoties dažādās valsts (SIF 
padome, NEPLP Sabiedriski konsultatīvā padome, Diasporas konsultatīvā padome) un nevalstiski 
(„Pilsoniskā Alianse”) veidotās padomēs un darba grupās, (4) veicinot dažādu diasporas grupu 
viedokļu formulēšanu un to ievērošanu lēmumu pieņemšanā, (5) veicinot analītiskus un pētnieciskus 
procesus diasporas sfērā, pieredzes 


 


  







Skaidrojums pie Bilances 


Debitoru atšifrējums 


Biedru naudas 410,00 EUR  


Valsts ieņēmumu dienest (nodokļu pārmaksa) 26,50 EUR  


Winnie the Pooh (Latviešu valodas aģentūra  projektā finansējuma atgriešana) 1851,05 EUR  


 


Citi aizņēmumi  


Aizņēmums no LNPL 9250,00 EUR  


 


Nodokļi 


Valsts ieņēmumu dienest (nodokļu parāds) 1,00 EUR 


 


Pārējie kreditori 


Latviešu valodas aģentūra jāatgriež neizlietotais finansējums  1851,05 EUR 


Ārlietu ministrija jāatgriež neizlietotais finansējums  1465,41 EUR  


PBLA jāatgriež neizlietotais finansējums   3,87 EUR  


 


Informācija par nodokļiem un nodevām 


Pārskata gadā samaksāto nodokļu summas: 


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4651,81 EUR 


Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 4,32 EUR  


Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7355,55 EUR  


 


Darbinieki 


Vidējais darbinieku skaits 1 


Darba alga (bruto)  10 670,97 EUR  


Darba samaksai pielīdzināmās izmaksa (uzņēmuma līgumi, autoratlīdzības) (bruto) 12 369,22 EUR. 


 


Ieņēmumu un izdevumu pārskatu skaidrojums 


Informācija par biedru naudām 


Saņemtas  biedru nauda spar 2020. gadu 11 350,00 EUR   







 


Informācija par saņemtajām dotācijām: 


Kopā 2020.gadā saņemts 192 981,95 EUR t.sk.: 


Sabiedrības integrācijas fonds 52 7769,30 EUR  (projektiem  “Pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam “12 775,29 EUR un “Latvietība 
“3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste” 39 994,01 EUR) 


Latviešu valodas aģentūra 132 348,05 EUR (projektu Diasporas skolām Eiropā 132 348,05 
EUR)  


Izglītības un zinātnes ministrija 7864,60 EUR (projektu Integrētie nacionālā līmeņa 
pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas 
pētniecības telpā” 7864,60 EUR) 


 


Informācija par citiem ieņēmumiem:  


Kopā 2020.gadā saņemts 4347,53EUR t.sk.: 


PBLA projekts 4347,53 EUR  


 


Informācija par  darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu 
summā pirms nodokļiem: 


Kopā 2020.gadā izlietots 23 040,19 EUR t.sk.: 


Sabiedrības integrācijas fonda projektu ietvaros 15 667,49 EUR t.sk. (projektiem  
“Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam“ 
3626,40 EUR un “Latvietība “3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste” 12 041,09 EUR) 


Latviešu valodas aģentūra 6200,68 EUR (projektu Diasporas skolām Eiropā 6200,68 EUR)  


Izglītības un zinātnes ministrija 658,82 EUR (projektu Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi 
Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” 
658,82 EUR). 


PBLA projekts 513,20 EUR 


 


Informācija par  sociālās apdrošināšanas maksājumiem: 


Kopā 2020.gadā izlietots 4966,50 EUR t.sk.: 


Sabiedrības integrācijas fonda projektu ietvaros 3349,18 EUR t.sk. (projektiem  “Pilsoniskās 
līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam“ 873,60 EUR un 
“Latvietība “3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste” 2475,58 EUR) 


Latviešu valodas aģentūra 1493,69 EUR (projektu Diasporas skolām Eiropā 1493,69 EUR)  







Izglītības un zinātnes ministrija 0 EUR (projektu Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi 
Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” 
0 EUR). 


PBLA projekts 123,63 EUR 


Informācija par citi izdevumi:  


Kopā 2020.gadā izlietots 156 190,54 EUR t.sk.: 


Sabiedrības integrācijas fonda projektu ietvaros 33 752,63 EUR t.sk.:  


projektiem  “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO 
darbības atbalstam“ 8275,29 EUR (komandējumu dienas naudas un ceļa izdevumi) 


“Latvietība “3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste” 25 477,34 EUR (grāmatvedības 
pakalpojumi 5730,00 EUR, administratorā pakalpojumi  2160,00 EUR, sabiedrisko 
attiecību speciālists 3072,00 EUR, mārketinga un publicitātes speciālists 3200,00 
EUR, projekta vadītāja pakalpojumi 4598,00 EUR, ELA web lapas izstrāde 4006,30 
EUR, diasporas kopienu konsultants 1656,00 EUR, citi 1055,04 EUR). 


Latviešu valodas aģentūra 111 528,38 EUR t.sk.: 


projektu Diasporas skolām Eiropā 111 528,38 EUR (finansējums Eiropas skolām par 
mācību materiālu iegādi, telpu īri, aprīkojumu u.c.). 


Izglītības un zinātnes ministrija 3843,11 EUR t.sk.:  


projektu Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības 
interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” 3843,11 EUR 
(publicitātes speciāls 1240,00 EUR, filmēšana 804,65 EUR, telpu īre 285,60 EUR, citi 
1512,86 EUR). 


PBLA projekts 3710,70 EUR t.sk. filmēšana 2420,00 EUR, dizaina izstrāde 800,00 EUR un 
citi 490,70 EUR. 


ELA pamatdarbības nodrošināšanai / grāmatvedības izziņas 3355,72.sk.: 


 Grāmatvedības pakalpojumi 516,84 EUR; 


 ela.lv lapas uzturēšana 107,31 EUR; 


 Bankas komisijas maksas 118,06 EUR;  


 Citi izdevumi 2613,51 EUR;  


Informācija par brīvprātīgo darbu: 


2020.gadā netika veikt brīvprātīgais darbs. 


 


Skaidrojums pie Bilances sagatavoja grāmatvede D. Vilne     ____________ 


Prezidija priekšsēdētājs   E.Pinto        ____________ 





