
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008157244
Nosaukums EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2020

1. Organizācijas darbības mērķis
Biedrības „EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA” (ELA) darbības vispārīgais mērķis ir pārstāvēt
latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana
informācijas, izglītības un kultūras, pilsoniskās un ekonomiskās līdzdalības 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 valsts piederīgo
repatriāciju

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
4 - Izglītības veicināšana
6 - Kultūras veicināšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
5 - 15–25 gadus veci jaunieši
15 - Bērni
1 - Ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
2 - Nepilnās ģimenes
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Lāčplēša iela 29–5, Rīga, LV-1011
kontaktadrese Lāčplēša iela 29–5, Rīga, LV-1011
tālruņa numurs +352691981524
e-pasta adrese ela@ela.lv
mājaslapa www.ela.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
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.

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
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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
Izglītības joma
ELA regulāri tikusies ar izglītības partneriem (IZM, LVA, VISC, ĀM, KM, Saeimas komisijām,
mītņu zemju latviešu biedrībām, skolām un skolotājiem), lai apzinātu un risinātu vajadzības un
veidotu nākotnes plānus 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.
ELA pārziņā piešķirts LVA atbalsts 43 diasporas skolām Eiropā 104 580 EUR apmērā, un
diasporas skolotāju semināriem un skolas projektiem Eiropā - 16200 EUR.
2020. gadā pie ELA prezidija tika izveidota Eiropas izglītības grupa ar dalībniekiem no trim
Eiropas reģioniem – Ziemeļeiropa, Dienvideiropa un Lielbritānija/Īrija.
ELA rīkoja trīs diasporas tiešraides vebinārus, kuros kopumā piedalījās 66 aktīvi delegāti no
diasporas skolām un vismaz 111 dalībnieki sekoja 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.
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.
2020.gadā ELA apzināja vajadzības 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 un informatīvi atbalstīja diasporas dalību ikgadējā Latvijas Radio akcijā “Gadsimta
Garākā līgodziesma”.

2/5



ELA rīkoja kultūras stratēģisko tiešsaistes forumu “ELKS - ceļā uz Dziesmu un deju svētku 150
gadi”, piesaistot dalībniekus un sadarbības partnerus Latvijā un visā pasaulē. Forumā tika
apspriesta un plānota pasaules latviešu svētku sasaiste ar XXVII Dziesmu un deju svētku
sagatavošanās procesu (kalendārs, sadarbība, finansiālā atbalsta iespējas, mākslinieciskā darba
atbalsts), publiskās diplomātijas iespējas – valsts tēla veidošanu, mākslu augstākās izglītības
eksports un popularizēšana. Forums 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
partneriem Latvijā, 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:
*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 konsutlatīvajā 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.
ELA ir diasporas organizāciju apvienības „Eiropieši pasaulē” (Europeans Throughout the World,
ETTW) biedrs un aktīvi iesaistījās vienotu pozīciju izstrādē un paušanā attiecībā uz Eiropas
Savienības mobilo pilsoņu tiesībām un ceļošanas ierobežojumiem Covid19 apstākļos.
Lielākā daļa no ELA biedru organizācijām bija iesaistītas ELA vadīto projektu īstenošanā. Tiek
veidota sadarbība ar ar 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, kustība #esiLV), kā arī
diasporas jaunatnes biedrība “Eiropas latviešu jaunieši – EJ!”. 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.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
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III. Turpmākās darbības plāns 

7.1 dibinātāju/biedru skaits 25
7.2 iesaistīto personu skaits 200
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 6000

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
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
(Diasporas konsultatīvā padome, SIF padome, NEPLP Sabiedriski 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
un zināšanu apmaiņu, kā arī diasporas saliedēšanu un līdzdalību Latvijas kultūras, izglītības,
pilsoniskajos un sociālekonomiskajos procesos.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
ELA mērķu īstenošanas efektivitāti kavē finanšu resursu un cilvēkresursu ierobežojumi. Kā īpašs
faktors vērā jāņem arī ELA mērķauditorijas – latviešu diasporas kopienu un organizāciju Eiropā
un kaimiņreģionā - ģeogrāfiskais attālums un daudzveidība. 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.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
- ar Kultūras ministrijas atbalstu un PBLA pārraudzībā ELA koordinē finansējuma
piesķiršanu diasporas biedrībām un mākslinieciskajām kopām Dziesmu un deju svētku
tradīcijas uzturēšanai un profesionālās mākslas pieejamībai diasporā, kā arī diasporas
māksliniecisko kopu pamatdarbības nodrošināšanai (2019-2021, visā Eiropā)
- ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu ELA turpinās īstenot diasporas zinātnieku
apzināšanu un
sadarbības tīkla veidošanu Zviedrijā, Vācijā, Austrijā un Sveicē; aktivitātes notiek ERAF
projekta Nr.
1.1.1.5/17/I/002 "Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības
interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā" ietvaros (2019-2020, Vācijā,
Austrijā, Sveicē, 2021 - Zviedrijā)
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
nav

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):
iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
- ELA ar Latviešu valodas aģentūras atbalstu koordinē valsts atbalsta finansējuma
piešķiršanu
diasporas skolām Eiropā un tās kaimiņreģionā (visā Eiropā, 01.01.2021 - 01.12.2021)
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
- ELA īstenos interešu pārstāvības un pilsoniskās sabiedrības attīstības aktivitātes
Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds"
(2021) projekta „Latvietība „3I" Identitāte,Ieguldījums, Iesaiste" ietvaros (Latvijā,
01.01.2021.-31.10.2021.) un programmas « Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma
diasporas NVO darbības atbalstam » projektu « ELA kapacitātes stiprināšana diasporas
kopienu un organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšanai » un « ELA pārstāvniecības
Latvijā stiprināšana diasporas līdzdalībai un saiknes stiprināšanai ar Latviju » ietvaros
(Latvijā un vairākās valstīs Eiropā, 01.05.2021.-31.10.2021.)
-ELA ar Kultūras ministrijas atbalstu īstenos kultūras sadarbības projektus diasporai «
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Latvijas kultūras skolas soma diasporai” (20 Eiropas valstīs, 01.06.2021.-15.12.2021.) un «
ELA70 – Jura Kronberga piemiņas koncertuzvedums diasporai » (visā pasaulē, 01.06.2021.-
15.12.2021)

- citas ieceres atkarīgas no situācijas attīstības COVID-19 sakarā

Vadītājs Elīna Pinto
07.05.2021
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