
KULTŪRA UN MĀKSLA

Radošo nozaru pārstāvju 
tīklošanās kultūras sadarbībai, 
zināšanu pārnesei un 
neformālajai diplomātijai 
(radi.me) 

Radošo profesionāļu
kustība #radiLV

2020

1700
dalībnieki no diasporas Eiropā
XXVI Dziesmu un deju svētkos (2018)

Eiropas Latviešu 
kultūras svētki 

ELKS 

Kultūras dienas 
un svētki mītnes 

zemēs

Kultūras svētku tradīcija
Eiropā

DZIESMU UN DEJU SVĒTKU KUSTĪBA EIROPĀ

30
kori

33
deju kopas

24
bērnu kopas

10
folkloras kopas

un mūzikas ansambļi

14
amatierteātri

2
amatnieku

kopas

EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA
ELA kultūras nozares darbu Eiropā koordinē nozares vadītājs, ciešā sasaistē ar Eiropas mākslinieciskajām kopām un biedrībām un kultūras nozares 
vadītājiem citās PBLA dalīborganizācijās

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

MĒRĶIS:

DARBĪBAS VIRZIENI:

spēcīgu tradīciju, latviskās identitātes un 
mūsdienīgas jaunrades mijiedarbībā augoša, 
starptautiski nozīmīga un aktuāla kultūras un 
mākslas dzīve diasporā, kas savijas ar Latvijas 
norisēm un tās bagātina

Administrēt un uzturēt atbalstu kultūras attīstībai 
diasporā

Stiprināt un izvērst sadarbību un saziņu starp 
mākslinieciskajām kopām Eiropā un Latvijā

Sekmēt Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
uzturēšanu diasporā, t.sk. Eiropas Latviešu kultūras 
svētku ietvarā

Pārstāvēt diasporas mākslinieciskās kopas Latvijas 
kultūrpolitikas veidošanā

Veicināt radošo profesionāļu tīklošanos kultūras 
sadarbībai, zināšanu pārnesei un neformālajai 
diplomātijai

Popularizēt diasporas māksliniecisko darbību 
Latvijā un pasaulē

SASNIEGTAIS 2010 - 2020

Attīstīt kultūras un mākslas dzīvi diasporā, 
rosināt inovācijas un veidot jaunas 
tradīcijas ar pienesumu un atgriezenisko 
saiti

Saglabāt un attīstīt Dziesmu un deju 
svētku tradīciju, kas vieno latviešus visā 
pasaulē

Izvērst sadarbību profesionālās, taiutas, 
laikmetīgās un netradicionālās mākslas 
jomās

Veidot un pilnveidot sadarbības un 
saziņas tīklus starp mākslinieciskajām 
kopām un radošajiem profesionāļiem 
diasporā un Latvijā

SKATS NĀKOTNĒ

FINANSĒJUMS

2020. gadā 113 
2010. gadā 28 

2020

~610k

KOPAS EIROPĀ

EIROPAS LATVIEŠU KULTŪRAS SVĒTKI –
ELKS II Dublinā 2019. gadā
sadarbībā ar Latviešu biedrību Īrijā

ELKS I Briselē 2015. gadā
sadarbībā ar Latviešu biedrību Beļģijā

DIASPORAS DALĪBNIEKI
DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS
skaits palielinājies vairāk kā

2 reizes

2013. gadā 1300,
no 46 kopām, 
kur 28 ir no Eiropas

2013

20182018. gadā 2400,
no 84 kopām,
kur 56 ir no Eiropas

Bibliotēkas
Lasītāju klubi

Latviešu literatūras
popularizēšana ārvalstīs

Profesionālās un amatiermākslas 
koncerti un izstādes
Dalība mazākumtautību festivālos
Pārstāvība kino un citos mākslas 
festivālos 

Kultūras diplomātijas
iniciatīvas

Infografika ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība


