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 Paldies LBĪ par izplatīto atskatu uz ELKS2 rīkošanu. Vispirms jau vēlamies vēlreiz sirsnīgi pateikties 

visai vietējo rīkotāju komandai un palīgiem, kuri ieguldīja darbu, laiku, enerģiju, lai radītu svētku un 

kopības sajūtu dalībniekos. Svētku izdošanās atslēga lielā mērā ir vietējās komandas spēks, kā esam 

pārliecinājušies pēdējo gadu gaitā - arī, piemēram, Eslingenas svētku tapšanā. Svētki ir arī visu 

dalībnieku veikums – pateicoties radošajai dzirkstij, neizsīkstošajai enerģijai lietū vai vējā, kā arī 

dalībā ieguldītajām finansēm.  

Pēdējos gados ir uzkrāta dažāda pieredze Eiropas svētku rīkošanā, zināma arī citu zemju vēsturiskā 

pieeja. Tā noteikti šobrīd ir jāizvērtē un mums kopīgi jāvienojas par sekmīgāko organizatorisko 

modeli ar skatu uz ELKS3. Tāpēc šim jautājumam veltīsim būtisku daļu no gaidāmās ELA kopsapulces 

programmas nākamā gada martā Bērzainē. Visiem ELA biedriem būs vērtīgi iepazīties ar līdzšinējo 

pieredzi – gan pozitīvo, gan negatīvo, - lai varētu vienoties par turpmāko sadarbības modeli šo 

diasporai tik nozīmīgo svētku rīkošanā.  

ELKS2 norise liecināja, ka nepieciešams uzlabot arī šādu liela mēroga pasākumu ieguldījumu Latvijas 

kultūras diplomātijā, ar mūsu skaistajām tradīcijām iepazīstinot arī plašu starptautisko kopienu – 

vietējos skatītājus, medijus, kultūras organizācijas. Jau 31.oktobrī Berlīnē aicinām visus diasporas 

radošos cilvēkus pievienoties diskusijai ar spilgtiem Latvijas profesionāļiem par diasporas 

māksliniecisko kopu un radošo profesionāļu pienesumu kultūras diplomātijai (sīkāka informācija: 

radi.me).   

LBĪ vēstulē izskan kritika par striktu pieeju ELKS finansēm un juridiskajiem aspektiem. To jau ELA 

biedru lokā apspriedām ELA pagājušajā kopsapulcē Londonā. Jāatgādina, - īpaši svarīga mācība, ko 

guvām ar ELKS1 ir tas, cik būtiska ir lielprojektu reālistiska un rūpīga finansiāla un juridiska 

plānošana. ELKS1 rezultātā par ELA prezidija lēmumu sekām - būtisku finanšu iztrūkumu - nācies 

atbildēt biedru organizācijām. Pirmkārt, vecbiedriem, kuri ar ilgtermiņa aizdevumu un ziedojumiem 

ļāva ELA tobrīd izvairīties no maksātnespējas. Otrkārt, visiem biedriem, jo ELA ieņemtās biedru 

naudas nozīmīga daļa joprojām ik gadu tiek novirzīta ELKS1 radītā parāda segšanai tā vietā, lai 

sekmētu organizācijas attīstību un veidotu rezerves fondu biedru organizāciju atbalstam. ELA 

kopsapulcē saskaņotie ELA prezidija lēmumi par ELKS2 mūsu biedru organizāciju kopumu šoreiz 

nodrošinājuši pret atkārtotiem juridiskiem un finansiāliem riskiem. LBĪ arī saskaņā ar agrākās ELA 

kopsapulcēs lemto apņēmās no ELKS2 ienākumiem, cik iespējams, segt ELKS1 atlikušās saistības pret 

Zviedrijas Latviešu apvienību (ZLA) un LNPL.  

ELKS2 rīkošanai šogad tika novirzīti visai Eiropai kultūras jomā paredzētie Latvijas Simtgades atbalsta 

programmas līdzekļi (43 500EUR), un vēl arī atrauta daļa no Amerikas Latviešu apvienības Simtgades 

pasākumiem piešķirtā Kultūras ministrijas atbalsta (20 000EUR). Salīdzinājumam, daudzajām 

diasporas skolām Eiropā visa gada garumā ir piešķirti kopā 75 600EUR. Pēdējos gados ir kļuvusi 

rūpīgāka Latvijas iestāžu uzraudzība par valsts finansējuma izlietojumu, t.sk. attiecībā uz diasporu. 

Tas ir pamatoti, jo Latvijas nodokļu maksātāju nauda ir ļoti būtiska dažādu ilgstoši sāpīgu 

izaicinājumu risināšanai Latvijā. Tāpēc svētku rīkošanā par valsts līdzekļiem ir īpaši svarīgi būt 



atbildīgiem, caurskatāmiem un spēt administratīvi korekti pamatot visus izdevumus. Paļaujamies, ka 

ELKS2 svētku rīkotāji tādi būs. Tas aizsargās pašus un novērsīs reputācijas riskus diasporai kopumā. 

ELA prezidija rīcībā līdz šim ir nonākusi nepilnīga LBĪ finanšu atskaite tikai par Kultūras ministrijas 

piešķirto atbalsta finansējumu. Uzskatām, ka korekti un atbildīgi būtu arī svētku dalībniekus 

iepazīstināt ar viņu ieguldījuma izlietojumu. Ar caurskatāmību pret ikvienu, kurš ir ieguldījis savus 

līdzekļus svētku tapšanā, stiprinās uzticēšanās kopīgajai lietai.  

Uz šīs nots - par atvērtu diskusiju un kopīgās lietas apziņu - priecāsimies tos, kuriem ir iespēja 

pievienoties, satikt 31.oktobrī Berlīnē un ar visiem ELA biedriem 2020.gada 14.-15.martā sanākt 

kopsapulcē Bērzainē, lai izvērtētu pieredzi un vienotos par labāko un efektīvāko ELKS3 rīkošanas 

modeli. 
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