
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008157244
Nosaukums EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2021

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
6 - Kultūras veicināšana
4 - Izglītības 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, līdzdalības un
informācijas jomās, aktīva iesaiste Diasporas likuma īstenošanas uzraudzībā un virzīšanā,
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 līdzdalību Latvijas norisēs un atbilstošu latviskās
izglītības nodrošināšanu un Latvijas kultūras un mākslas pieejamību un attīstību diasporā u.c.
Pārskata periodā ELA ir īstenojusi vairākus nozīmīgus sabiedriskus forumus un projektus.
1. Īstenojot Latvijas valsts finansēto projektu no IZM budžetu programmas Valsts valodas
politika un pārvalde 34 skolām ELA pārziņā piešķirts LVA atbalsts, darbs diasporas skolās

1/4



turpinājās gan klātienē, gan attālināti. ELA sadarbībā ar LVA rīkoja trīs vebinārus, kur Eiropas
skolu skolotāji dalījās ar pieredzi kā arī aktīvi strādāja pie jauniem radošiem risinājumiem, lai
uzturētu skolas darbu. Tāpat šogad tika organizētas divas tālsaistes konferences - viena ar fokusu
uz skolotājiem un otra uz vecāku lomu latviskajā izglītībā.
2. ELA pastāvēšanas 70 gadu atzīmēšanai ELA 31.jūlijā rīkoja biedru kopsapulci, publisku
diskusiju forumu par diasporai aktuāliem jautājumiem, kā arī dzejas uzvedumu  - Balkons un
Tilts. Pasākumā piedalījās augstas valsts amatpersonas, diasporas un remigrantu organizāciju
pārstāvji un Latvijas nevalstisko organizāciju partneri. Klātienē kopsapulci apmeklējuši 58
dalībnieki, bet pārējie – tiešsaistē, vērojot pasākuma tiešraidi ELA YouTube kanālā.
3. ELA turpināja pilnveidot jau iepriekšējā gadā izstrādāto mājas lapu, kur informācijas apjoms
tika papildināts, lai visām diasporas biedru organizācijām un sadarbības partneriem būtu viegli
pieejama informācija. Veikts ELA finansiālās ilgtspējas pašizvērtējums un pilnveidotas ELA
iekšējās vadlīnijas finanšu pārvaldībai. ELA prezidija pārraudzībā noritēja Statūtu darba grupas
apspriedes par ELA statūtu modernizēšanu un pielāgošanu diasporas organizāciju attīstības
tendencēm, kā arī tika izstrādāts ELA stratēģijas projekts, kas kalpos par pamatu organizācijas
darbam un attīstībai nākotnē.
4. ELA pārstāvji iesaistījušies Latvijas valsts tēla veidošanas procesā, tiekot iekļauti LIAA
vadītajā Valsts tēla grupā, 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 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 2021.gadā bija diasporas jauniešu nezaudēšana.
Īstenojot Latvijas valsts finansēto projektu no IZM budžetu programmas ‘’Valsts valodas politika
un pārvalde’’ 34 skolām ELA pārziņā piešķirts LVA atbalsts.
2021. gadā tika izstrādāta un apstiprināta ELA izglītības stratēģija un rīcības plāns izglītības
nozarei; tā izpilde tika kopā ar LVA izvērtēta gada beigās, nospraužot abu pušu prioritātes
2022.gadam.
Pašreiz Eiropā darbojas 68 latviešu skoliņas, kuras apmeklē ap 1900 bērni un kurās darbojas 300
skolotāji un palīgi, no tiem 150 ar pedagoģisko izglītību.  2020. gadā izveidotā ELA izglītības
grupa ar dalībniekiem no trijām Eiropas reģioniem – Ziemeļeiropa, Dienvideiropa un
Lielbritānija, Īrija turpināja aktīvu darbu, lai stiprinātu diasporas izglītības pieejamību un kvalitāti
Eiropā ārpus Latvijas.
ELA rīkoja trīs diasporas tiešraides vebinārus, divas konferences: viena ar fokusu uz skolotājiem
un otra uz vecāku lomu latviskajā izglītībā.
Atbilstoši mērķim veidot mūsdienīgu, uz darba tirgus prasībām orientētu latvisko izglītību ELA
sadarbībā LVA un biedrību “Tehniskās izglītības un jaunrades skola” īstenojusi pilotprojektu
jauniešiem Eiropā. Pilotprojekta galvenais mērķis bija nezaudēt ClassFlow sistēmā skolotus
jauniešus un diasporas skolu beidzējus, kas sasnieguši vecuma slieksni 14 gadi.
Otrs nodarbību cikls jauniešu grupai visā Eiropā, bija “Digitālā vide ir nākotnes profesijas
pamats“, programmai pieteicās 18 jaunieši no visas Eiropas.
Šā gada septembrī tika uzsākts vēl viens pilotprojekts: dažādas Latvijas  vēstures  tēmas  Eiropas
un pasaules  vēstures kontekstā latviešu  valodā, sadarbībā ar iniciatīvu "atslegas.tv". Kopumā
tika nodrošinātas 12 apmācību nodarbības, katra 1,5h gara.  Projekts  guva  lielu  atsaucību  un
ieinteresētību  gan  no jauniešu puses, gan no diasporas skolu skolotāju puses. Izvēršot šo
projektu,  tika organizēts mini seminārs 12-14 gadus veciem jauniešiem, lai sniegtu ieskatu par
Latvijas vēsturi pasaules kontekstā, lai iepazīstinātu ar stundas saturu un virzītu jauniešus
iesaistīties.
Jauniešu iesaistes un ievirzes kontekstā tika organizēta vēstures stunda kopā ar Latvijas Valsts
prezidentu Egilu Levitu.
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 un uzturēt normālo darbību pēc pandēmijas, ņemot vērā viņu vajadzības.

Kultūras joma
Kultūras nozarē darbs noritēja 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.
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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 aicināja visus Eiropā darbojošos kultūras nozares kopu vadītājus, pārstāvjus uz darba
sarunām. Uz sarunu bāzes pakāpeniski tika izveidota ELA mākslas, kultūras padome un kultūras
nozares rīcības plāna aprises 2021. gadam, kas būs pamats ELA darbam ar LNKC, KM, VISC
utt.
ELA koordinēja vai atbalstīja vairākas diasporas un Latvijas māksliniecisko kopu sadarbības
iniciatīvas: ELA aicināja diasporas kopas, pulciņus, skolas un indivīdus sagaidīt pavasari virtuālā
akcijā “Iešūpojam pavasari!”, saruna ar biedrības "Mans tautastērps" vadītājām Ilzi Strēli un
Evitu Lisovsku. Runājām par virtuālo pasākumu "Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!", ceļā uz
Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileju aicinām ikvienu tās dalībnieku piedalīties tautas
stāstu akcijā “Mans dziesmu un deju svētku stāsts”, 4. maijā sveicām visus Latvijas Neatkarības
atdzimšanas svētkos!, sarunas par pašiem pirmajiem ārpus Latvijas  notikušajiem Dziesmu
svētkiem- Eslingenas svētki - satikšanās, saprašanās un vienotības stāsts.
ELA70 kultūras sarīkojums
ELA sagatavoja un iesniedza Kultūras ministrijai priekšlikumus par diasporas aspektiem jaunajā
politikas pamatnostādņu projekta „Kultūrvalsts - Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021-
2027.gadam” pilnveidošanai.
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. Tika
nodrošināta informācijas izplatīšana par diasporas arhīvu veidošanai un uzturēšanai veltīto
tālsaistes apmācību.
Sadarbība Latvijas izaugsmei
ELA sniedza atbalstu diasporas zinātnieku, profesionāļu un uzņēmēju kustības esiLV izveidei, lai
stiprinātu diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecības stiprināšanā. ELA prezidija pārstāve bija
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 (Latvijas starptautiskais tēls un kampaņa
kandidatūrai par nepastāvīgā locekļa vietu ANO Drošības padomē, cilvēktiesību jautājumu
aktualizēšana Tiesībsarga amata kandidātu debatēs Tvnet.lv, u.c.).
ELA vienojās ar Izglītības un zinātnes ministriju par sadarbību 2023.gadā plānotā Pasaules
latviešu zinātnieku kongresa sagatavošanā, piesaistot diasporas zinātniekus organizētu sadarbības
pasākumu un diskusiju veidā, sākot ar 2021.gada septembri.
ELA specializētais referents sportā tika iesaistīts Latvijas Olimpiskās komitejas jaunajā darba
grupā sadarbībai ar diasporu, kā arī piedalījās sadarbības sarunās ar Valmieras, Liepājas un
Jelgavas pašvaldībām par sporta potenciālu diasporas talantu, investīciju un sporta tūrisma
piesaistei. ELA iesniedza un sekmīgi virzīja priekšlikumus nostiprināt sadarbību ar diasporu
sportā kā vienu no rīcības virzieniem jaunajā Sporta politikas pamatnostādņu tekstā un budžeta
plānojumā 2021 -2027.gadam.
Remigrācijas veicināšanas jautājumos ELA Diasporas konsultatīvās padomes ietvaros un pēc
pieprasījuma konsultēja VARAM un reģionālos remigrācijas koordinatorus par praktiskajām
vajadzībām un iespējamām ievirzēm remigrantu iekļaušanai Latvijas izglītības sistēmā un
tautsaimniecībā.
Remigrācijas veicināšanai ELA aktīvi iesaistījās normatīvo aktu izstrādē, lai nodrošinātu
Diasporas likuma praktisko pasākumu ieviešanu – īpaši attiecībā uz ārvalstīs iegūtas zinātniskā
darba kvalifikācijas atzīšanu akadēmiskajam vai vadības darbam Latvijas augstākās izglītības
iestādēs. ELA uzturēja skaidrojošo darbu par Diasporas likuma normām medijos un sekoja to
ieviešanai valdībā un Saeimā.
Pilsoniskās sabiedrības attīstība
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 2021.gadā bija šādi:
1. Diasporu skarošu tiesību aktu izstrādes uzraudzība un iesaiste interešu pārstāvībā ; 2.
Līdzdalība valsts politikas plānošanas dokumentu izstrādē sadarbībai ar diasporu un to ieviešanas
uzraudzībā; 3. Atbalsts diasporas mediju darbības ilgtspējai, koordinējot Eiropā darbojošos
diasporas mediju savstarpējo sadarbību, atbalstot to interešu un vajadzību pārstāvību politiskajā
un publiskās pārvaldes līmenī; 4. Līdzdalība Sabiedrības integrācijas fonda projektu izvērtēšanā,
priekšlikumu iesniegšana SIF projektu konkursu nolikumu pilnveidošanai atbilstoši diasporas
politikas ietvaram un diasporas organizāciju ilgtspējas vajadzībām, lai atvieglotu kapacitātes
celšanas atbalsta pieejamību un celtu Latvijas valsts ieguldītā atbalsta finansējuma ilgnoturību.
Starptautiskā darbība
ELA ir diasporas organizāciju apvienības „Eiropieši pasaulē” (Europeans Throughout the World,
ETTW) biedrs. ELA aktīvi iesaistījās ETTW darbā pie vienotu pozīciju izstrādes un paušanas
attiecībā uz Eiropas Savienības mobilo pilsoņu tiesībām un ceļošanas ierobežojumiem Covid19
apstākļos.

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

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;
- KM atbalstīts projekts diasporas bērnu nometnēm 2022 gadā;
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, 01.01.2022 - 01.12.2022)
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"
(2022) projekta „Latvietība „3I" Identitāte,Ieguldījums, Iesaiste" ietvaros (Latvijā,
01.01.2022.-31.10.2022.)
-ELA ar Kultūras ministrijas atbalstu īstenos diasporas nometnes vismaz piecās Eiropas
valstīs, reģionos. (01.01.2022.-31.12.2022)

- citas ieceres atkarīgas no situācijas attīstības COVID-19 sakarā
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