
2020

EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA

Izzini un iesaisties: /EiropasLatviesuapvieniba/www.ela.lv ela@ela.lv

LĪDZDALĪBA UN SADARBĪBA

Latvijā reģistrēta biedrība ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, dibināta 1951. gadā Lielbritānijā kā LAK EC, vēlāk RLA
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Diasporas likums
Konkrēti diasporai un remigrācijai nozīmīgi jautājumi Latvijā
Sadarbība ar Latvijas NVO
Līdzdalība ES procesos (ETTW)

IESAISTE INFORMATĪVAJĀ TELPĀ 

PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA

26 biedru organizācijas
no 19 Eiropas valstīm (2020)

BIEDRI: Latvijas piederīgo un sadraudzības organizācijām kuras: 
darbojas diasporas saiknes uzturēšanai ar Latviju
mērķi un darbs nav pretrunā Satversmei

ATVĒRTA:

MĒRĶIS:

DARBĪBAS VIRZIENI:

saliedēta, pilsoniski aktīva tauta tieksmē uz 
Latvijas attīstību, kurā stiprināta arī ārvalstīs 
mītošo Latvijas cilvēku balss un pārstāvība, 
tostarp ar spēcīgu, daudzveidīgu, starptautiski 
satīklotu un finansiāli dzīvotspējīgu diasporas 
organizāciju starpniecību 

Sadarbības stiprināšana starp diasporas 
organizācijām un kopienām latviskās izglītošanas/ 
kultūras/ pilsoniskās līdzdalības/ ekonomiskās un 
zinātnes sadarbības/ diasporas mediju un 
publiskās diplomātijas laukā

Tilts starp diasporu un Latviju – interešu 
pārstāvība likumdošanas un pārvaldes procesos, 
partnerība ar valsts iestādēm, pašvaldībām un 
nevalstiskām organizācijām

Diasporas plaša iesaiste Latvijas vēlēšanās, tiešās 
līdzdalības iniciatīvās un viedokļa līderība

Diasporas mediju darba atbalsts, diasporas 
atspoguļojums Latvijas mediju sabiedriskajā 
pasūtījumā

Ekspertīze attiecībā uz remigrācijas atvieglošanu 
un iekļaušanos Latvijas sabiedriski ekonomiskajā 
dzīvē 

SASNIEGTAIS 2010 - 2020
1.   Diasporas likuma pieņemšana (2018) un ieviešanas uzraudzība

2.  Pirmais Eiropas Latviešu kongress (2017) un tā Simtgades ceļa kartes īstenošana

3.  Konference par diasporas un migrācijas jautājumiem Eiropas Savienībā (2015)

4. ELA biedru skaita pieaugums (2015 – 17/ 2020 – 26)

5. Diasporas vēlēšanu aktivitātes pieaugums: 2010 – 64 vēlēšanu iecirkņi/ 2020 – 123 vēlēšanu 
iecirkņi Saeimas vēlēšanās; 2020. gadā kopumā diasporā piedalās un nobalso 31946 balstiesīgo 
vēlētāju/ 2010 – 12778; sarīkotas pirmās LTV priekšvēlēšanu debates ārvalstīs (Lielbritānijā, 2018); 
ieviestas pasta balsošanas iespējas pašvaldību vēlēšanās (2020) un vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs arī 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām (2019)

6. Sniegts atbalsts diasporas organizāciju nostiprināšanai: jaunu biedrību un kustību veidošanai 
(Eiropas Latviešu jauniešu biedrība EJ !, #esiLV – ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai, 
Pasaules latgaliešu salidojums u.c.)

7.  Finansējums mediju satura veidošanai diasporai: 2010. g 0EUR, 2020.g – 40tk (Mediju fonds) + 
38tk (NEPLP)      diaspora ietverta mediju sabiedriskajā pasūtījumā (no 2017.g.)

SKATS NĀKOTNĒ
Biedrorganizāciju interešu pārstāvība  
aktīvi paužot diasporas redzējumu par 
diasporai un remigrācijai nozīmīgiem 
Latvijas attīstības jautājumiem 

Diasporas likuma pilnīga īstenošana – 
pieņemot, ieviešot un atbilstīgi finansējot 
speciālos likumus un noteikumus 

Nostiprināt Latvijas valsts bāzes budžetā 
ilgtermiņa atbalstu sadarbībai ar 
diasporu, t.sk. diasporas organizāciju un 
diasporas mediju darbībai

Nostiprināt diasporas organizāciju 
finansiālo autonomiju (ziedojumi, pūļa 
finansēšana, brīvprātīgais darbs, mītnes 
zemju atbalsts)

Vismaz līdz Latvijas vēlētāju aktivitātes 
līmenim paaugstināta diasporas 
līdzdalība Saeimas, pašvaldību un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, atvieglojot 
vēlēšanu kārtību un apspriežot diasporas 
vēlēšanu apgabala ieviešanu

Biedrība «Eiropas Latviešu apvienība»
REĢISTRĀCIJAS NR. 40008157244 

Adrese: Lāčplēša ielā 29-5, Rīgā, LV-1011, Latvijā

Banka: Swedbank Latvija
BIC HABALV22 / IBAN
LV28HABA0551029318248

informatīvās norādes,
iesaiste sadarbības pasākumos,
SLO ziedojumu atlaides.

49%
lasa diasporas 
medijus

Laikraksts “Brīvā Latvija”

Portāls latviesi.com

Portāls Baltic Ireland

Beļģijas latviešu ziņas

Jaunie mediji sociālajos tīklos

TIESĪBU UN POLITIKAS VEIDOŠANA

ATBALSTI: PIEDĀVĀJAM:

ELA pateicas visiem atbalstītājiem, partneriem un ziedotājiem par ieguldījumu saiknes stiprināšanā starp Latviju un latviešiem pasaulē!

370 000
Latvijas piederīgo Eiropā ārpus Latvijas / 
450 000 ārvalstīs kopumā 
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Infografika ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība


