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PĒTĪJUMA METODOLOĢIJAS RAKSTUROJUMS 
2017. gada augustā Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs (LKA 
ZPC) veica pētījumu par Baltijas valstu iedzīvotāju iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku 
kustībā. Pētījums tika veikts LKA ZPC īstenotās valsts pētījuma programmas Latvijas 
kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē/HABITUS un ES programmas Apvārsnis 2020 
pētniecības projekta CoHere Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un 
reprezentācija Eiropā ietvaros. Datus pēc LKA ZPC pasūtījuma ieguva pētījumu 
kompānija Kantar TNS. Datus apstrādāja un analizēja LKA ZPC projekta darba grupa. 

Pētījuma ziņojums sagatavots kā empīrisko datu pārskats. Aptaujas datu padziļināta 
analīze iekļauta valsts pētījuma programmas Habitus un ES programmas Apvārsnis 
2020 pētniecības projekta CoHere ietvaros izstrādātajās pētnieku publikācijās. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju iesaistīšanos 
Dziesmu un deju svētku kustībā, kā arī noskaidrot iedzīvotāju līdzdalību dažādos 
interešu izglītības pulciņos, kolektīvos, amatiermākslas grupās. 

Pētījuma mērķa grupa ir Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) pastāvīgie 
iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Ģenerālais kopums pētījumā ir sekojošs: 

• Latvijā 1 611 326 iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem; 
• Lietuvā 2 150 968 iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem; 
• Igaunijā 980 821 iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. 

Pētījuma metode ir specializēta aptauja visā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, izmantojot 
tiešo datorizēto telefoninterviju metodi (CATI - Computer Assisted Telephone 
Interview). 

Izlase pētījumā veidota, izmantojot nejaušo stratificēto daudzpakāpju metodi, kā arī 
sekojot līdzi pētījuma mērķa grupas sociāli-demogrāfiskajiem parametriem: 

• Latvijā: dzimums, tautība, vecums, reģions, apdzīvotas vietas tips; 
• Lietuvā: dzimums, vecums, tautība, reģions, apdzīvotas vietas tips; 
• Igaunijā: dzimums, vecums, tautība un reģions. 

Pētījuma izlase katrā valstī ir 1010 (Baltijas valstīs kopā – 3030).  

1.tabula. Aptaujas izlase. 

IZLASE 
Latvija n = 1010 
Lietuva n = 1010 
Igaunija n = 1010 
KOPĀ n = 3030 

 
Piemērojot datu svēršanas procedūras, katras valsts datu failā tika koriģēts pētījuma 
izlases sadalījums, to pietuvinot attiecīgās valsts (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) 
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iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem struktūrai. Šādas procedūras piemērošana 
koriģē gan izlases struktūras atbilstību reālajai situācijai, gan atteikumu rezultātā 
radušās novirzes no ideālās izlases struktūras. Rezultāti pirms apstrādes papildus tika 
svērti pēc 

• Latvijā - 5 parametriem: dzimuma, tautības, vecuma, reģiona un apdzīvotās 
vietas tipa atbilstoši oficiāli pieejamiem LR Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) datiem uz 2017. gada 1. janvāri; 

• Lietuvā – 5 parametriem: dzimuma, vecuma, tautības, reģiona, apdzīvotas 
vietas tipa atbilstoši Lietuvas Statistikas pārvaldes (The Lithuanian Department 
of Statistics (Statistics Lithuania)) datiem uz 2017. gada 1. janvāri, izņemot par 
tautību – Lietuvas Statistikas pārvaldes dati uz 2016. gada 1. janvāri); 

• Igaunijā – 4 parametriem: dzimuma, vecuma, tautības un reģiona atbilstoši 
Igaunijas statistikas pārvaldes (Statistics Estonia) datiem uz 2016. gada 1. 
janvāri. 

Aptaujas anketā (skatīt 1.pielikumā) tika iekļauti 43 jautājumi. Katram respondentam 
bija iespēja izvēlēties sev atbilstošāko aptaujas anketas valodu – 
latviešu/igauņu/lietuviešu vai krievu valodu. 

Pētījuma ziņojums ietver trīs tēmas: 
1) Iedzīvotāju iesaiste Dziesmu un deju svētku tradīcijā; 
2) Uzskati par Dziesmu un deju svētkiem, to ietekmi un organizāciju; 
3) Sociālā kapitāla mērījumi. 

Katrā no tēmām aprakstīti dati no iedzīvotāju aptaujas, salīdzinot trīs Baltijas valstis vai 
arī detalizētāk analizējot tieši Latvijas piemēru.   
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KOPSAVILKUMS 
Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs 2017.gadā īstenoja pētījumu 
par Baltijas valstu iedzīvotāju iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku kustībā ar mērķi 
noskaidrot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku 
kustībā, kā arī noskaidrot iedzīvotāju līdzdalību dažādos interešu izglītības aktivitātēs, 
kolektīvos, amatiermākslas grupās. Pētījuma mērķa grupa ir Baltijas valstu pastāvīgie 
iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Sasniegtā pētījuma izlase katrā valstī ir 1010 
respondenti (kopā – 3030). Pētījumā izmantotā metode ir specializēta aptauja visā Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā, izmantojot tiešo datorizēto telefoninterviju metodi.  

Pētījuma ziņojums ir aptaujas datu pārskats, tas neietver datu interpretāciju un izvērstu 
secinājumu daļu. Datu interpretācija un detalizēta analīze tiks veikta LKA pētnieku 
zinātniskajās un populārzinātniskajās publikācijās, kā arī citās zinātniskās komunikācijas 
formās. Pētījuma ziņojumā aptvertas trīs tēmas: 1) iedzīvotāju iesaiste Dziesmu un deju 
svētku tradīcijā; 2) uzskati par Dziesmu un deju svētkiem, to ietekmi un organizāciju; 3) 
sociālā kapitāla mērījumi. Ziņojumā analizēti dati, salīdzinot trīs Baltijas valstis, īpašu 
uzmanību pievēršot tieši Latvijas iedzīvotāju viedokļiem un praksēm. 

IEDZ ĪVOTĀJU IESAISTE DZIESMU UN DEJU SVĒTKU TRAD ĪCIJĀ 
Kopumā Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīti 87% Latvijas, 95% Igaunijas un 84% 
Lietuvas iedzīvotāji. Iedzīvotāji iesaisti Dziesmu un deju svētku tradīcijā var grupēt 4 līmeņos 
– aktīva iesaiste, pasīvas tieša iesaiste, pasīva netieša iesaiste un neiesaistīšanās. Aktīvi 
iesaistīti svētkos (piedalās kā dalībnieki, organizatori vai jebkādā citā veidā tieši iesaistās 
svētku organizēšanā) 38% Latvijas, 37% Igaunijas un 31% Lietuvas iedzīvotāji.  

Kā dalībnieki (t.sk. vadītāji, virsvadītāji u.tml.) Dziesmu un deju svētkos jebkad savā mūžā 
piedalījušies vai gatavojas piedalīties nākamajos svētkos 29% Latvijas, 30% Igaunijas un 27% 
Lietuvas iedzīvotāji. Visās Baltijas valstīs iedzīvotāji visbiežāk svētkos iesaistījušies kā koru 
dalībnieki.  

Kā apmeklētāji jeb pasīvi tieši iesaistīti svētkos piedalījušies 45% Latvijas, 65% Igaunijas un 
51% Lietuvas iedzīvotāji. Latvijā visbiežāk iedzīvotāji apmeklējuši gājienu, arī Noslēguma 
pasākumu, nedaudz mazāk – Deju lielkoncertu. Savukārt iedzīvotāji visvairāk vēlētos 
apmeklēt Noslēguma koncertu, arī Deju lielkoncertu, bet nedaudz mazāk – gājienu. 

Ģimenes locekļu dalība svētkos tiek uzskatīta par nozīmīgu motivāciju iedzīvotāju iesaistei 
šajā tradīcijā. Vairāk kā pusei jeb 53% Latvijas iedzīvotāju kāds no ģimenes ir jebkad mūžā 
bijis vai joprojām ir iesaistīts Dziesmu un deju svētkos.  

Iedzīvotāju iesaistei dažādos interešu izglītības pulciņos, kolektīvos, amatiermākslas 
grupās, kas nav notikušas skolas mācību ietvaros, ir cieša saistība ar iesaisti Dziesmu un 
deju svētkos. Latvijas iedzīvotāji visaktīvāk nodarbojušies ar sportu (62%) kādā dzīves 
posmā, tāpat 54% nodarbojušies ar dejošanu, 43% ar dziedāšanu, 34% ar amatniecību, 
rokdarbiem, 24% piedalījušies amatierteātrī, 24% spēlējuši mūzikas instrumentu un 22% 
darbojušies vizuālās mākslas pulciņā. Tie iedzīvotāji, kuri pirmsskolas un skolas laikā, kā arī 
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dažādos dzīves posmos iesaistījušies šajās aktivitātēs, aktīvāk iesaistās arī Dziesmu un deju 
svētku tradīcijā, bet tie, kas nav iesaistījušies dažādās aktivitātēs ne skolas laikā, ne pēc 
tam, mazāk iesaistījušies šajā tradīcijā. 

No tiem Baltijas valstu iedzīvotājiem, kas nekad nav piedalījušies svētkos, proti, 37% Latvijas, 
27% Igaunijas un 32% Lietuvas iedzīvotāji atzīst, ka gribētu to darīt. Baltijas valstu iedzīvotāju 
uzskati par šķēršļiem dalībai atšķiras. Latvijas iedzīvotāji kā šķēršļus dalībai min brīvā laika 
trūkumu (24%), laika trūkumu piedalīties tieši kolektīva ikdienas mēģinājumos (18%) un to, 
ka neinteresē šāda tipa kultūras un mākslas norises (13%).  Igaunijas iedzīvotāji norāda uz 
laika trūkumu piedalīties tieši kolektīva ikdienas mēģinājumos (17%), to, ka nav atbilstošu 
prasmju (13%) un ka šādas aktivitātes nav populāras radu/draugu/paziņu lokā (13%). 
Lietuvā – brīvā laika trūkums (29%), atbilstošu prasmju trūkums (14%) un tas, ka neinteresē 
šāda tipa kultūras un mākslas norises (11%).  

Baltijas valstu iedzīvotāju uzskati par biežāka svētku pasākumu apmeklējuma šķēršļiem ir 
līdzīgi.  Latvijā – sarežģīti nokļūt uz pasākuma norises vietām (20%), tas, ka neinteresē šāda 
tipa kultūras un mākslas norises (16%) un nav finansiālo līdzekļu šādām aktivitātēm (9%). 
Igaunijā – arī tas, ka sarežģīti nokļūt uz pasākuma norises vietām (18%), neinteresē šāda 
veida kultūras un mākslas norises (18%) un ir pārāk liela slodze darbā (10%), savukārt 
Lietuvā – neinteresē šāda tipa kultūras un mākslas pasākumi (14%), ir pārāk liela slodze 
darbā (8%) un veselības problēmas (8%).   

UZSKATI  PAR DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM, TO IETEKMI UN 
ORGANIZĀCIJU  
Vairāk kā puse Baltijas valstu iedzīvotāju uzskata, ka visiem valsts iedzīvotājiem ir 
vienlīdzīgas iespējas kļūt par svētku dalībniekiem – 60% Latvijā, 63% Igaunijā un 58% 
Lietuvā. Atsevišķi tika analizēts to iedzīvotāju viedoklis par iemesliem, kas neuzskata, ka 
visiem ir vienlīdzīgas iespējas. Viņuprāt, nākamajos svētkos Latvijas iedzīvotājiem traucē 
piedalīties zemi ienākumi (33%), tas, ka nav atbilstošu prasmju un spēju (28%) un dzīves 
vietas ģeogrāfiskā atrašanās vieta (18%).  

Baltijas valstu iedzīvotāju priekšstati par galvenajiem ieguvumiem no dalības Dziesmu un 
deju svētkos diezgan būtiski atšķiras.  

Latvijas iedzīvotāju ieguvumi no dalības Dziesmu un deju svētkos ir: 1) nostiprināta kopības 
sajūta ar visu Latvijas tautu (43%); 2) spilgtas emocijas, ko nesniedz nekas cits (40%); 3) 
nostiprināta nacionālas piederības sajūta, piederība savai valstij (26%); 4) 
unikāla/vienreizēja pieredze (15%); 5) iegūti jauni draugi un paziņas (15%).  

Igaunijas iedzīvotāju ieguvumi no dalības Dziesmu un deju svētkos ir: 1) spilgtas emocijas, 
ko nesniedz nekas cits (61%); 2) nostiprināta kopības sajūta ar visu Igaunijas tautu (59%); 3) 
nostiprināta nacionālas piederības sajūta, piederība savai valstij (44%); 4) 
unikāla/vienreizēja pieredze (19%); 5) iegūti jauni draugi un paziņas (13%). 

Lietuvas iedzīvotāju ieguvumi no dalības Dziesmu un deju svētkos ir: 1) iespēja būt kopā ar 
citādiem cilvēkiem un iepazīt viņus (29%); 2) iegūti jauni draugi un paziņas (24%); 3) spilgtas 
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emocijas, ko nesniedz nekas cits (22%); 4) nostiprināta nacionālas piederības sajūta, 
piederība savai valstij (21%); 5) nostiprināta kopības sajūta ar visu Lietuvas tautu (20%). 

Latvijas iedzīvotājiem Dziesmu un deju svētki asociējas ar pozitīvām emocijām un attieksmi 
(39%), kopības un vienotības sajūtu (14%) un dziedāšanu, dejošanu un muzicēšanu (14%). 
Tāpat tie asociējas ar kultūru, kultūras mantojumu un tradīciju (9%), svētkiem (9%), 
latviskumu (8%) un cilvēku masām (8%). 

Lai novērtētu iedzīvotāju uzskatus par Dziesmu un deju svētku lomu, tika analizētas vairāku 
apgalvojumu vidējās vērtības 5 ballu skalā. Apgalvojums Dziesmu un deju svētkos man ir 
iespēja būt kopā ar savu tautu visaugstāk novērtēts visās trīs valstīs (Latvijā vidēji 4.2 balles, 
Igaunijā – 4.5, bet Lietuvā – 4.4.). Tāpat Dziesmu un deju svētkos es varu apliecināt savu 
nacionālo piederību (Latvijā – 4 balles, Igaunijā un Lietuvā – 4.2), kas ļauj secināt, ka 
Dziesmu un deju svētkiem nacionālā līmenī ir būtiska loma. 

Ar apgalvojumu vidējiem vērtējumiem 5 ballu skalā tika noskaidrota arī iedzīvotāju 
attieksme un uzskati par Dziesmu un deju svētkiem. Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka svētku 
programmai jābūt tādai, lai piesaistītu daudz skatītāju – valsts iedzīvotājus (4.6 balles), 
Dziesmu un deju svētki ir svarīga valsts atpazīstamības zīme starptautiskā mērogā (4.5 
balles) un Dziesmu un deju svētki vieno ģimenes (4.2 balles). Arī Igaunijas iedzīvotāji arī 
visaugstāk novērtējuši tos pašus apgalvojumus (4.4., 4.3. un 4.1. balles). Lietuvas iedzīvotāji 
visaugstāk novērtējuši pilnīgi citu apgalvojumu – Dziesmu un deju svētki ir laba iespēja 
izklaidēties kopā ar draugiem (4.6 balles). Augstu novērtēti arī pārējām abām valstīm 
aktuālie apgalvojumi – svētku programmai jābūt tādai, lai piesaistītu daudz skatītāju – 
valsts iedzīvotājus (4.4 balles) un Dziesmu un deju svētki ir svarīga valsts atpazīstamības 
zīme starptautiskā mērogā (4.3 balles).  

Aptaujā iedzīvotājiem tika lūgts nosaukt, kādu dziesmu gribētu dzirdēt nākamo Dziesmu 
un deju svētku Noslēguma koncerta repertuārā. Latvijas iedzīvotāji visvairāk gribētu dzirdēt 
populārās mūzikas (t.sk. no kino un izrādēm) dziesmas (23%) un arī Dziesmu svētku 
repertuāra dziesmas (nenorādot konkrēti, kādas) (22%). Vispopulārākā dziesma, ko 
iedzīvotāji vēlētos dzirdēt, ir Manai dzimtenei, Mana dziesma, Pūt, vējiņi! un Dziesma par 
pēdējo lapu. Populārākie mūziķi, kuri nosaukti šajā kontekstā visbiežāk, ir komponists  
Raimonds Pauls, grupa Prāta vētra un komponists Mārtiņš Brauns. 

Baltijas valstīs ir nedaudz atšķirīgs uzskats par to, kam ir būtiskākā loma ir svētku tradīcijas 
saglabāšanā un attīstībā. 55% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka Kultūras ministrijai), 44% - ka 
kolektīvu dalībniekiem, 33% - ka kolektīvu mākslinieciskajiem vadītājiem. Igaunijas 
iedzīvotāji uzskata, ka būtiskākā loma ir svētku rīkotājinstitūcijai (58%), kolektīvu 
dalībniekiem (45%) un kolektīvu mākslinieciskajiem vadītājiem (41%). Savukārt Lietuvas 
iedzīvotāji, tāpat kā Latvijas, uzskata, ka būtiska loma ir Kultūras ministrijai (52%), kā arī 
svētku rīkotājinstitūcijai (47%).   

Aptaujā tika noskaidrots, kādu svētku attīstību nākotnē redz Baltijas valstu iedzīvotāji, 
noskaidrojot iepriekšējos pētījumos konstatēto tipiskāko priekšstatu par Dziesmu un deju 
svētkiem popularitāti. Iedzīvotāji savu atbalstu apgalvojumam izteica skalā no 1 līdz 5, kur 
5 nozīmē “pilnībā piekrīt” apgalvojumam, bet 1 – “pilnībā nepiekrīt”. Latvijas iedzīvotāji 
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uzskata, ka nākotnē Dziesmu un deju svētkos svētku programmā katros svētkos jāiekļauj 
jauni elementi (jauni skaņdarbi, jaunas dejas u.c.) (4.4 balles), ir svarīgi, lai svētku repertuārs 
izpildīts augstā mākslinieciskā līmenī (4.3 balles) un svētku norisi jāsaglabā iespējami tuvu 
to tradicionālajai formai (4.3 balles). Igaunijas iedzīvotājiem ir svarīgi, lai svētku repertuārs 
izpildīts augstā mākslinieciskā līmenī (4.4 balles), ka noslēguma koncertā dzied dziesmas, 
kas patīk lielākajai daļai svētku skatītāju (4.2 balles) un lai svētku programmā katros svētkos 
būtu iekļauti jauni elementi (4.2 balles). Lietuvas iedzīvotājiem ir svarīgi, ka noslēguma 
koncertā dzied dziesmas, kas patīk lielākajai daļai svētku skatītāju (4.4 balles), ir svarīgi, lai 
svētku repertuārs izpildīts augstā mākslinieciskā līmenī (4.4 balles), svētku programmā 
katros svētkos jāiekļauj jauni elementi (4.3 balles) un svētku norisi jāsaglabā iespējami tuvu 
to tradicionālajai formai (4.3 balles).  

SOCIĀLĀ  KAPITĀLA MĒR ĪJUMI 
Ar Baltijas iedzīvotāju aptaujas palīdzību tika veikti atsevišķu sociālā kapitāla indikatoru 
mērījumi, kā piederības izjūta noteiktām teritoriālām kopienām, uzticības līmenis, iesaiste 
dažādās organizācijās (nevalstiskās organizācijas, biedrības, profesionālas un politiskas 
organizācijas), brīvā laika pavadīšana ar draugiem, paziņām, kolēģiem.   

Piederības izjūta savai dzīvesvietai, novadam, kurā dzīvē, reģionam, valstij, Baltijas valstīm 
un Eiropai analizēta pēc vidējām vērtībām 10 ballu skalā. Latvijas iedzīvotāji kopumā izjūt 
augstāku piederības izjūtu noteiktai teritorijai nekā Igaunijas vai Lietuvas iedzīvotāji. 
Vislielākā piederība Latvijas iedzīvotājiem ir tieši savai valstij (8.4 balles). Viszemāk 
novērtēta piederības izjūta Eiropai (6.6 balles). Piederības izjūta visos līmeņos ir mazāka 
tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas nekādā veidā nav bijuši saistīti ar svētkiem. Viņiem īpaši  
zema ir piederība Baltijas valstīm (5.9 balles), savai dzīvesvietai (7 balles) un Eiropai (6 
balles). Aktīva vai pasīva iesaiste būtiski nemaina vērtējumu par piederības izjūtu.  

Ar aptaujas palīdzību tika mērīts iedzīvotāju uzticēšanās līmenis – ģimenes locekļiem un 
tuvākajiem draugiem, darba kolēģiem, pašvaldības un valsts politiķiem, reliģiskām 
organizācijām un sava tautas mākslas kolektīva dalībniekiem (tiem, kas piedalās 
kolektīvos). Visaugstākais uzticēšanās līmenis Latvijā ir saviem ģimenes locekļiem un 
tuvākajiem draugiem (94% uzticas), līdzīgi rezultāti ir abās pārējās Baltijas valstīs. Darba 
kolēģiem uzticas divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju (66%).  Vismazāk uzticas pašvaldības 
politiķiem (36%) un valsts politiķiem (21%), kā arī reliģiskām organizācijām (31%).  Arī 
uzticēšanas sava tautas mākslas kolektīva dalībniekiem (75%) ir augsta (tiem, kas 
iesaistījušies kādā kolektīvā). 

Aptaujā tika pētīts, ko iedzīvotāji skata kā kopīgu, visus valsts iedzīvotājus raksturojošu 
iezīmi. Šajā jautājumā iedzīvotāju viedoklī ir ļoti atšķirīgi, taču1/5 daļa jeb 20% Latvijas 
iedzīvotāji uzskata, ka kopīgais visiem valsts iedzīvotājiem ir piederība teritorijai, valoda 
(15%) un kultūra un tās izpausmes (kā tradīcijas, dziedāšana, dejošana u.tml.) (13%). 
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1. IEDZĪVOTĀJU IESAISTE DZIESMU UN DEJU SVĒTKU 
TRADĪCIJĀ 
Pētījuma ietvaros iedzīvotāju iesaiste Dziesmu un deju svētku tradīcijā skatīta plašā 
izpratnē – tā var būt ne tikai piedaloties kā dalībniekam dažādos dzīves posmos, bet 
arī apmeklējot svētku pasākumus un piedaloties to veidošanā ne vien kā 
organizatoram, bet arī atbalsta personālam. 1.1. apakšnodaļā tiks analizēti dažādie 
iesaistes līmeņi pēc dažādiem aktivitātes līmeņiem. Tāpat iedzīvotāju iesaisti tradīcijā 
ietekmē tādi faktori, kā tas, vai vēl kāds no ģimenes locekļiem aktīvi iesaistījies tradīcijā 
(1.2.) un kādos dzīves posmos iedzīvotāji iesaistījušies dažādos izglītības pulciņos, 
kolektīvos, amatiermākslas grupās, kas ir daļa no Dziesmu un deju svētku kustības 
(1.3.). Nodaļā apskatīti arī dalībnieku izdevumi par dalību kolektīvā (1.4.), kā arī 
analizēti šķēršļi iesaistei Dziesmu un deju svētku tradīcijā (1.5.).  
 

Aptauja ļāva noskaidrot, kādā veidā Baltijas valstu iedzīvotāji iesaistīti Dziesmu un deju 
svētku tradīcijā.  Tika izdalīti 4 iesaistes līmeņi – aktīva iesaiste, pasīva tieša iesaiste, 
pasīva netieša iesaiste un neiesaistīšanās (2.tabula). Iesaistes līmeņi svētkos var 
pārklāties jeb viena respondenta iesaiste var būt gan aktīva, gan pasīva reizē. 

Aktīvā iesaiste ietver tos iedzīvotājus, kas ir snieguši ar svētkiem saistītus pakalpojumus 
(ēdināšana, tirdzniecība, aprīkojuma nodrošināšana u.c.); informējuši par svētkiem 
(žurnālists, pētnieks u.c.); snieguši atbalsta funkcijas, piemēram, finansiālo atbalstu/ 
izmitināšanas atbalstu/ tērpu gatavošanu u.c.; piedalījušies svētku organizēšanā (t.sk. 
arī kā brīvprātīgais un rīkotāju nozīmēts pienākumu veicējs/koordinators); strādājuši kā 
algoti darbinieki, kas sadarbojas ar tiem kolektīviem, kas piedalās Dziesmu un deju 
svētkos (repetitors, koncertmeistars u.tml.), piedalījušies kā svētku dalībnieki (kolektīva 
dalībnieki, vadītāji, virsvadītāji u.tml.) vai šobrīd plāno piedalīties. 

Pasīva tieša iesaiste ietver tos iedzīvotājus, kuri svētku pasākumus (noslēguma 
koncerti, svētku konceti u.c. pasākumi) un svētku gājienu skatījušies klātienē.  

Pasīvā netiešā iesaiste ietver tos iedzīvotājos, kas sekojuši līdzi Dziesmu un deju svētku 
nedēļās notikumiem plašsaziņas līdzekļos (TV, radio, internets, presē), sekojuši līdzi 
sociālajos tīklos (draugiem.lv, facebook, twitter, instagram, youtube, flickr u.c.) un 
svētku pasākumus skatījušies TV un/vai klausījušies radio. 

Dati liecina, ka 87% Latvijas, 95% Igaunijas un 84% Lietuvas iedzīvotāju ir jebkad bijuši 
pasīvi vai aktīvi iesaistīti Dziesmu un deju svētku tradīcijā (3.tabula).  

38% Latvijas iedzīvotāju jebkad savā dzīvē ir bijuši aktīvi iesaistīti Dziesmu un deju 
svētkos, 45% iesaiste bijusi tieši pasīva, savukārt 74% - netieši pasīva. Tikai 13% nekādā 



Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs 2017 
 

 11 

 

veidā savā dzīvē nav bijuši saistīti ar svētkiem. No visām Baltijas valstīm tieši Latvijā ir 
visaugstākais aktīvās iesaistes līmenis svētkos (Igaunijā – 37%, Lietuvā – 31%).  

2.tabula. Iedzīvotāju saistība ar Dziesmu un deju svētkiem. 

Vai un kādā veidā Jūs esat bijis saistīts(-a) ar Dziesmu 
svētkiem: LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA  

1 
Sekoju līdzi Dziesmu un deju svētku nedēļās 
notikumiem plašsaziņas līdzekļos (TV, radio, 
internets, presē) 

53% 69% 36% 

Pasīva 
netieša 
iesaiste 2 

Sekoju līdzi sociālajos tīklos (draugiem.lv, 
facebook, twitter, instagram, youtube, flickr 
u.c.) 

28% 18% 18% 

3 Skatījos svētku pasākumus TV un/vai klausījos 
radio 63% 57% 56% 

4 Skatījos svētku pasākumus klātienē (noslēguma 
koncerti,  svētku koncerti u.c. pasākumi) 40% 58% 45% Pasīva 

tieša 
iesaiste 5 Skatījos Svētku gājienu klātienē 32% 50% 31% 

6 
Sniedzu ar Svētkiem saistītus pakalpojumus 
(ēdināšana, tirdzniecība, aprīkojuma 
nodrošināšana u.c.) 

4% 3% 2% 

Aktīva 
iesaiste 

7 Informēju par svētkiem (žurnālists, pētnieks u.c.) 1% 1% 2% 

8 
Sniedzu atbalsta funkcijas, piemēram, finansiālo 
atbalstu/ izmitināšanas atbalstu/ tērpu 
gatavošanu u.c. 

4% 2% 2% 

9 
Piedalījos svētku organizēšanā (t.sk. arī kā 
brīvprātīgais un rīkotāju nozīmēts pienākumu 
veicējs/koordinators) 

4% 2% 4% 

10 

Strādāju kā algots darbinieks(-ce), kas 
sadarbojas ar tiem kolektīviem, kas piedalās 
Dziesmu un deju svētkos (repetitors, 
koncertmeistars u.tml.) 

3% 1% 2% 

11 Piedalījos kā Svētku dalībnieks(-ce) (kolektīva 
dalībnieki, vadītāji, virsvadītāji u.tml.) 27% 29% 25% 

12 Piedalīšos kā Svētku dalībnieks(-ce) 2018.gada 
Svētkos (šobrīd tam gatavojos) 7% 6% 4% 

13 Neesmu saistīts(-a) ar Dziesmu un deju svētkiem 13% 7% 16% Neiesaistīti 
14 Grūti pateikt 0% 0% 1% - 

 

3.tabula. Iesaistes līmenis Dziesmu un deju svētkos. 

IESAISTES LĪMENIS DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS 

LATVIJA 

Nav iesaistīti 13% 
Iesaistīti 87% Pasīvi netieša iesaiste 74% 

  Pasīvi tieša iesaiste 45% 
  Aktīva iesaiste 38% 

IGAUNIJA 

Nav iesaistīti 5%  
Iesaistīti 95% Pasīvi netieša iesaiste 82% 

  Pasīvi tieša iesaiste 65% 
  Aktīva iesaiste 37% 

LIETUVA 

Nav iesaistīti 16%  
Iesaistīti 84% Pasīvi netieša iesaiste 63% 

  Pasīvi tieša iesaiste 51% 
  Aktīva iesaiste 31% 
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1.1.1. DAL ĪBNIEKI 

 
Kolektīvu veidi, kādā iedzīvotāji piedalījušies svētkos 
Kā dalībnieki (t.sk. kolektīva dalībnieki, vadītāji, virsvadītāji u.tml.) svētkos jebkad 
piedalījušies vai gatavojas piedalīties 2018.gada svētkos 29% Latvijas iedzīvotāju. 
Igaunijā bijuši vai gatavojas nākamajiem svētkiem 30% dalībnieku, bet Lietuvā – 27%.  

Latvijā 62% to iedzīvotāju, kas aptaujā atbildēja, ka ir piedalījušies svētkos, ir bijuši koru 
dalībnieki, 41% – deju kolektīvu dalībnieki. Ievērojami mazāk bijuši folkloras kopas, 
etnogrāfisko ansambļu (5%), pūtēju orķestru (3%), amatierteātru (1%), vokālo 
ansambļu (1%) dalībnieki. Mazāk nekā 1% bijuši tautas mūzikas grupas un 
mazākumtautību kolektīvu dalībnieki svētkos. 1% sniedza citu atbildi (1.attēls). 

Igaunijā un Lietuvā ir atšķirīgi kolektīvu veidi, tomēr abās valstīs visvairāk respondentu 
svētkos piedalījušies koru sastāvā (2.attēls un 3.attēls). 

1.attēls. Kāda kolektīvā sastāvā svētkos piedalījušies Latvijas iedzīvotāji. 

 

2.attēls. Kāda kolektīvā sastāvā svētkos piedalījušies Igaunijas iedzīvotāji. 
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3.attēls. Kāda kolektīvā sastāvā svētkos piedalījušies Lietuvas iedzīvotāji. 

 

 

Kolektīvu veidi, kādā iedzīvotāji plāno piedalīties svētkos 
Salīdzinot to iedzīvotāju, kas piedalījušies svētkos, ar to, kas plāno piedalīties 
nākamajos svētkos, var secināt, ka Latvijā joprojām mazliet vairāk iedzīvotāju plāno 
piedalīties koru (42%), nevis deju kolektīvu sastāvā (39%) (4.attēls). Igaunijā un Lietuvā 
ir atšķirīgi kolektīvu veidi, bet lielākā daļa plāno piedalīties tieši koru sastāvā (5.attēls 
un 6.attēls). 

4.attēls. Kāda kolektīva sastāvā Latvijas iedzīvotāji plāno piedalīties nākamajos Svētkos. 
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5.attēls. Kāda kolektīva sastāvā Igaunijas iedzīvotāji plāno piedalīties nākamajos Svētkos. 

 

 

6.attēls. Kāda kolektīva sastāvā Lietuvas iedzīvotāji plāno piedalīties nākamajos Svētkos. 
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Dalība pēdējos Dziesmu un deju svētkos 
Aptaujā tika noskaidrots, cik liela daļa no tiem, kas ir bijuši dalībnieki, ir piedalījušies 
pēdējos Dziesmu un deju svētkos.  

Latvijā 2013.gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos piedalījušies 14% no tiem 
valsts iedzīvotājiem, kas jebkad dzīvē bijuši svētku dalībnieki, jeb 4% no visiem 
iedzīvotājiem. 2015.gada Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos piedalījušies 8% no 
tiem iedzīvotājiem, kas jebkad dzīvē bijuši svētku dalībnieki, jeb 2% no visiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Abos minētajos svētkos piedalījušies 5% no tiem iedzīvotājiem, kas 
jebkad dzīvē bijuši svētku dalībnieki, jeb 1% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. No visiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kas jebkad bijuši svētku dalībnieki, gandrīz ¾ jeb 73% nav 
piedalījušies nevienā no minētajiem svētkiem (7.attēls). 

Igaunijā 2014.gada Vispārējos igauņu Dziesmu un deju svētkos piedalījušies 20% no 
tiem valsts iedzīvotājiem, kas jebkad dzīvē bijuši svētku dalībnieki, jeb 6% no visiem 
iedzīvotājiem. Tajos nav piedalījušies 80% no tiem, kas jebkad piedalījušies svētkos, jeb 
24% no visiem Igaunijas iedzīvotājiem (8.attēls). 

Lietuvā 2014. gada Vispārējos lietuviešu Dziesmu un deju svētkos piedalījušies 8% no 
tiem iedzīvotājiem, kas jebkad dzīvē bijuši svētku dalībnieki, jeb 2% no visiem valsts 
iedzīvotājiem. 2014.gada Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos piedalījušies 3% no 
tiem iedzīvotājiem, kas jebkad dzīvē bijuši svētku dalībnieki, jeb 0.7% no visiem Lietuvas 
iedzīvotājiem. Abos minētajos svētkos piedalījušies 5% no tiem iedzīvotājiem, kas 
jebkad dzīvē bijuši svētku dalībnieki, jeb 1% no visiem Lietuvas iedzīvotājiem. Nevienos 
no minētajiem svētkiem nav piedalījušies 83% no tiem iedzīvotājiem, kas norādījuši, ka 
jebkad mūžā bijuši svētku dalībnieki, jeb 21% no visiem Lietuvas iedzīvotājiem (9.attēls). 

7.attēls. Dalība pēdējos Dziesmu un deju svētkos Latvijā. 
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8.attēls. Dalība pēdējos Dziesmu un deju svētkos Igaunijā. 

 

 

9.attēls. Dalība pēdējos Dziesmu un deju svētkos Lietuvā. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs 2017 
 

 17 

 

1.1.2. ORGANIZATORI 
Svētku organizēšanā Latvijā piedalījušies 4% no visiem respondentiem, Igaunijā – 2%, 
Lietuvā – 4%. No tiem lielākā daļa bijuši brīvprātīgie, pārējie – pašvaldības pārstāvji, 
svētku rīkotāji vai mākslinieki (4.tabula). 

 

4.tabula. Svētku organizēšanā iesaistītie iedzīvotāji. 

Svētku organizēšanā iedzīvotāji piedalījās… (%) 
LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA 
n = 38 n = 25 n = 43 

1 
Kā pašvaldības pārstāvis (piemēram, pašvaldību kultūras 
nodaļas darbinieks, pašvaldības struktūrvienības/institūcijas 
darbinieks, kultūras centru vadītājs u.c.) 8 4 6 

2 Kā brīvprātīgais 23 13 30 
3 Kā svētku rīkotājs 3 1 0 
4 Kā konsultatīvās padomes pārstāvis  0 1 0 

5 Kā mākslinieks (mūziķis, komponists, vizuālās koncepcijas 
autors u.tml.) 3 0 10 

6 Cits (Lūdzu, nosauciet, kas!) 5 9 0 
 

1.1.3. APMEKLĒTĀJI 

 
Apmeklētie pasākumi 
Aptaujā tika noskaidrots, kādus Dziesmu un deju svētku pasākumus jebkad mūžā 
apmeklējuši iedzīvotāji.  

Latvijā lielākā daļa jeb 34% iedzīvotāji apmeklējuši svētku gājienu, nedaudz mazāk jeb 
31% - Noslēguma koncertu koriem u.c. pieaicinātajām grupām, bet 25% - Deju 
kolektīvu galveno koncertu. 51% nav apmeklējuši neko (10.attēls). 

Igaunijā vairāk nekā puse jeb 57% iedzīvotāji apmeklējuši Noslēguma koncertu koriem 
u.c. pieaicinātajām grupām, 51% - svētku gājienu, bet 46% - Deju kolektīvu galveno 
koncertu. 36% nav apmeklējuši neko.  

Lietuvā lielākā daļa jeb 82% iedzīvotāju apmeklējuši deju kolektīvu galveno koncertu, 
74% - Noslēguma koncertu koriem u.c. pieaicinātajām grupām, bet 62% - svētku 
gājienu. Tikai 12% nav apmeklējuši neko. 

Dati liecina, ka Baltijas valstīs ir ļoti atšķirīga svētku pasākumu apmeklēšanas pieredze. 
Lietuvā ir visaktīvākie svētku pasākumu apmeklētāji, kamēr visneaktīvākie – Latvijā. 
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10.attēls. Apmeklētie pasākumi Dziesmu un deju svētkos. 

 

 
Pasākumi, ko vēlētos apmeklēt 
Savukārt visās trijās Baltijas valstīs nākamos Dziesmu un deju svētkus iedzīvotāji gribētu 
apmeklēt aktīvāk nekā tas noticis iepriekš.  

Latvijā iedzīvotāji visvairāk gribētu apmeklēt Noslēguma koncertu (67%), deju grupu 
koncertu (62%), kā arī vairāk nekā puse izteica vēlmi apmeklēt svētku gājienu (55%). 
9% vēlētos apmeklēt vēl kādu citu pasākumu. 18% nevēlas apmeklēt neko (11.attēls). 

Arī Igaunijā iedzīvotāji visvairāk vēlas apmeklēt Noslēguma koncertu (65%), kamēr 
Lietuvā joprojām aktuālāks ir deju grupu koncerts (88%). Igaunijā ceturtā daļa jeb 25% 
respondentu nevēlas apmeklēt nevienu pasākumu. 

11.attēls. Pasākumi, ko nākamajos svētkos iedzīvotāji vēlas apmeklēt. 
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Ar aptaujas palīdzību tika noskaidrots, vai iedzīvotāju ģimenes locekļi ir jebkad 
piedalījušies kā dalībnieki kādos Dziesmu un deju svētkos (t.sk. kā kolektīva vadītāji, 
virsvadītāji u.tml.).  

Latvijas iedzīvotājiem svētkos no ģimenes piedalījušies vecāki (17%), bērni (18%), 
mazbērni (4%), brāļi/māsas (11%), partneris/dzīvesbiedrs (8%) un citi radinieki (20%). 
Nedaudz mazāk kā pusei jeb 44% nav piedalījies neviens no ģimenes svētkos. 3% bija 
grūti sniegt atbildi uz šo jautājumu (12.attēls). 

Vislielākā iesaiste ģimenes locekļiem svētku tradīcijā ir Igaunijā – tikai trešā daļa jeb 
32% iedzīvotāju kāds no ģimenes nav bijis iesaistīts svētkos. 

 

12.attēls. Ģimenes dalība Dziesmu un deju svētkos. 

 

 

 

 

 

17% 18%

4%

11%
8%

20%

44%

3%

19%

25%

8%

16%

10%

29%
32%

2%

10%
13%

3%

11%

4%

14%

49%

4%

Jā, vecāki (vai
viens no viņiem)

Jā, bērni Jā, mazbērni Jā, brāļi/ māsas Jā, partneris(-e)/
dzīvesbiedrs(-e)

Jā, citi radinieki Nē, nav Grūti pateikt

Vai kāds no ģimenes iepriekšējās paaudzēs ir piedalījies kā 
dalībnieks kādos Dziesmu un deju svētkos, piemēram, kā kolektīva 

dalībnieks, kolektīva vadītājs, virsdiriģents, goda virsdiriģents, 
virsvadītājs, goda virsvadītājs (%)

LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA

n = 3030
*Vairāku atbilžu jautājums, atbilžu 

skaits pārsniedz 100%.
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Ar aptaujas palīdzību tika noskaidrots, vai Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāji 
jebkad dzīves laikā ir piedalījušies dažādos interešu izglītības pulciņos, kolektīvos, 
amatiermākslas grupās, kas nenotiek skolas mācību ietvaros. Tika piedāvātas septiņas 
aktivitātes – 1) dejošana (tautas dejas, mūsdienu dejas, sporta dejas u.c.); 2) 
dziedāšana (kori, ansambļi, popgrupas u.c. dziedāšanas veidi); 3) mūzikas instrumentu 
spēlēšana; 4) dalība amatierteātrī; 5) vizuālās mākslas pulciņi; 6) amatniecība, 
rokdarbi; 7) sports (komandas sporta veidi vai sporta aktivitātes, kas tiek veiktas 
trenera/ instruktora pavadībā kopā ar citiem sportistiem). No minētajām aktivitātēm 
vizuālās mākslas pulciņi un sports nav saistīti ar iesaisti Dziesmu un deju svētku kustībā, 
kamēr pārējās – pilnībā vai daļēji saistītas.  

Respondentiem bija jānorāda, vai un kādā dzīves posmā šīs aktivitātes ir darītas – 
pirmsskolas un skolas laikā; dažādos dzīves posmos, bet šobrīd vairs nē; dažādos dzīves 
posmos un arī šobrīd; visu mūžu, arī šobrīd; šobrīd, bet tikai nesen uzsākta aktivitāte; 
nekad tas nav darīts. 

Latvijā iedzīvotāji visvairāk nodarbojušies ar sportu (62%). 54% kādā dzīves posmā 
nodarbojušies ar dejošanu, 43% ar dziedāšanu, 34% ar amatniecību, rokdarbiem, 24% 
piedalījušies amatierteātrī, 24% spēlējuši mūzikas instrumentu un 22% gājuši vizuālās 
mākslas pulciņā.   

Datu analīze ļāva noskaidrot, kādas ir korelācijas starp iesaistes līmeni Dziesmu un deju 
svētku tradīcijā un dalība interešu izglītības pulciņos, kolektīvos, amatiermākslas 
grupās. Šajā korelācijā analizētas tikai Latvijas iedzīvotāju atbildes. Dati norāda, ka tie 
iedzīvotāji, kuri pirmsskolas un skolas laikā, kā arī dažādos dzīves posmos iesaistījušies 
šajās aktivitātēs, ir vairāk aktīvi iesaistīti Dziesmu un deju svētku tradīcijā. Savukārt tie, 
kuri nav iesaistījušies dažādās aktivitātēs ne skolas laikā, ne pēc tam, mazāk iesaistās 
tradīcijā (6.-12.tabulas). 
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5.tabula. Iedzīvotāju dalība interešu izglītības pulciņos, kolektīvos, amatiermākslas grupās, kas nav skolas mācību ietvaros. 

Iedzīvotāju dalība interešu izglītības pulciņos, 
kolektīvos, amatiermākslas grupās, kas nav skolas 

mācību ietvaros (%) 

Dejošana (tautas 
dejas, mūsdienu 

dejas, sporta dejas 
u.c.) 

Dziedāšana (kori, 
ansambļi, 

popgrupas u.c. 
dziedāšanas veidi) 

Mūzikas 
instrumenta 
spēlēšana 

Dalība amatierteātrī 

LAT EST LTU LAT EST LTU LAT EST LTU LAT EST LTU 
1 Piedalījos tikai pirmsskolas un skolas laikā 26 35 36 25 39 37 9 21 16 13 24 15 

2 Piedalījos dažādos dzīves posmos, šobrīd vairs 
nepiedalos 22 18 12 14 14 10 8 7 4 9 7 5 

3 Piedalījos dažādos dzīves posmos, arī šobrīd 3 3 1 3 3 1 3 4 1 1 2 0 
4 Piedalos visu mūžu, arī šobrīd 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 
5 Piedalos šobrīd, bet sāku tikai  nesen 1 1 0 0 1 0 0 1 0 75 0 0 
6 Nekad neesmu to darījis (-usi) 46 40 49 57 41 49 76 63 77 0 64 78 
7 Grūti pateikt 0 1 0 0 1 0 0 2 1 100 3 1 

  KOPĀ  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Iedzīvotāju dalība interešu izglītības pulciņos, 
kolektīvos, amatiermākslas grupās, kas nav skolas 

mācību ietvaros (%) 

Vizuālās mākslas 
pulciņi 

Amatniecība, 
rokdarbi 

Sports (komandas sporta veidi vai sporta 
aktivitātes, kas tiek veiktas trenera/ 
instruktora pavadībā kopā ar citiem 

sportistiem) 
LAT EST LTU LAT EST LTU LAT EST LTU 

1 Piedalījos tikai pirmsskolas un skolas laikā 14 12 7 14 19 15 18 29 33 

2 Piedalījos dažādos dzīves posmos, šobrīd vairs 
nepiedalos 5 6 2 9 11 5 26 25 14 

3 Piedalījos dažādos dzīves posmos, arī šobrīd 2 3 0 7 8 2 10 10 4 
4 Piedalos visu mūžu, arī šobrīd 1 2 1 3 6 2 7 9 7 
5 Piedalos šobrīd, bet sāku tikai  nesen 0 1 0 1 2 0 1 1 1 
6 Nekad neesmu to darījis (-usi) 77 72 89 66 52 75 38 25 41 
7 Grūti pateikt 1 3 1 1 3 1 1 2 1 

  KOPĀ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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6.tabula. Dejošana: Latvija. 

DEJOŠANA Neiesaistītie 
Pasīvi 
netieši 

iesaistītie 

Pasīvi tieši 
iesaistītie 

Aktīvi 
iesaistītie 

n 127 747 457 376 

Piedalījos tikai pirmsskolas un skolas laikā 16% 28% 24% 27% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, šobrīd 
vairs nepiedalos 

14% 22% 27% 29% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, arī šobrīd 
5% 2% 3% 5% 

Piedalos visu mūžu, arī šobrīd 0% 2% 3% 5% 
Piedalos šobrīd, bet sāku tikai  nesen 0% 1% 1% 1% 
Nekad neesmu to darījis (-usi) 64% 44% 42% 34% 
Grūti pateikt 1% 0% 0% 0% 
KOPĀ 100% 100% 100% 100% 

 

7.tabula. Dziedāšana: Latvija. 

DZIEDĀŠANA Neiesaistītie 
Pasīvi 
netieši 

iesaistītie 

Pasīvi tieši 
iesaistītie 

Aktīvi 
iesaistītie 

n 127 747 457 376 

Piedalījos tikai pirmsskolas un skolas laikā 17% 26% 25% 26% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, šobrīd 
vairs nepiedalos 

9% 15% 16% 21% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, arī šobrīd 
1% 3% 4% 6% 

Piedalos visu mūžu, arī šobrīd 0% 2% 3% 4% 
Piedalos šobrīd, bet sāku tikai  nesen 0% 0% 0% 0% 
Nekad neesmu to darījis (-usi) 73% 54% 52% 43% 
Grūti pateikt 0% 0% 0% 0% 
KOPĀ 100% 100% 100% 100% 

 

8.tabula. Mūzikas instrumentu spēlēšana: Latvija. 

MŪZIKAS INSTRUMENTU SPĒLĒŠANA Neiesaistītie 
Pasīvi 
netieši 

iesaistītie 

Pasīvi tieši 
iesaistītie 

Aktīvi 
iesaistītie 

n 127 747 457 376 

Piedalījos tikai pirmsskolas un skolas laikā 7% 9% 11% 12% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, šobrīd 
vairs nepiedalos 

11% 8% 7% 9% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, arī šobrīd 
2% 3% 2% 5% 

Piedalos visu mūžu, arī šobrīd 0% 3% 4% 4% 
Piedalos šobrīd, bet sāku tikai  nesen 1% 0% 0% 0% 
Nekad neesmu to darījis (-usi) 80% 77% 76% 70% 
Grūti pateikt 0% 0% 0% 0% 
KOPĀ 100% 100% 100% 100% 
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9.tabula. Dalība amatierteātrī: Latvija. 

DALĪBA AMATIERTEĀTRĪ Neiesaistītie 
Pasīvi 
netieši 

iesaistītie 

Pasīvi tieši 
iesaistītie 

Aktīvi 
iesaistītie 

n 127 747 457 376 

Piedalījos tikai pirmsskolas un skolas laikā 10% 13% 16% 15% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, šobrīd 
vairs nepiedalos 

6% 9% 13% 10% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, arī šobrīd 
1% 1% 2% 2% 

Piedalos visu mūžu, arī šobrīd 0% 1% 0% 2% 
Piedalos šobrīd, bet sāku tikai  nesen 0% 0% 0% 0% 
Nekad neesmu to darījis (-usi) 84% 76% 69% 71% 
Grūti pateikt 0% 0% 0% 0% 
KOPĀ 100% 100% 100% 100% 

 

10.tabula. Vizuālās mākslas pulciņi: Latvija. 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS PULCIŅI Neiesaistītie 
Pasīvi 
netieši 

iesaistītie 

Pasīvi tieši 
iesaistītie 

Aktīvi 
iesaistītie 

n 127 747 457 376 

Piedalījos tikai pirmsskolas un skolas laikā 10% 14% 15% 15% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, šobrīd 
vairs nepiedalos 

6% 5% 5% 7% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, arī šobrīd 
2% 2% 2% 1% 

Piedalos visu mūžu, arī šobrīd 0% 1% 2% 1% 
Piedalos šobrīd, bet sāku tikai  nesen 0% 0% 1% 1% 
Nekad neesmu to darījis (-usi) 83% 78% 76% 74% 
Grūti pateikt 0% 0% 0% 0% 
KOPĀ 100% 100% 100% 100% 

 

11.tabula. Amatniecība, rokdarbi: Latvija. 

AMATNIECĪBA, ROKDARBI Neiesaistītie 
Pasīvi 
netieši 

iesaistītie 

Pasīvi tieši 
iesaistītie 

Aktīvi 
iesaistītie 

n 127 747 457 376 

Piedalījos tikai pirmsskolas un skolas laikā 13% 13% 14% 11% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, šobrīd 
vairs nepiedalos 

9% 10% 10% 9% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, arī šobrīd 
4% 7% 9% 8% 

Piedalos visu mūžu, arī šobrīd 2% 4% 4% 3% 
Piedalos šobrīd, bet sāku tikai  nesen 2% 1% 1% 1% 
Nekad neesmu to darījis (-usi) 71% 65% 62% 66% 
Grūti pateikt 0% 0% 0% 0% 
KOPĀ 100% 100% 100% 100% 
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12.tabula. Sports: Latvija. 

SPORTS (komandas sporta veidi vai sporta 
aktivitātes, kas tiek veiktas trenera/ 
instruktora pavadībā kopā ar citiem 

sportistiem) 

Neiesaistītie 
Pasīvi 
netieši 

iesaistītie 

Pasīvi tieši 
iesaistītie 

Aktīvi 
iesaistītie 

n 127 747 457 376 

Piedalījos tikai pirmsskolas un skolas laikā 24% 16% 16% 17% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, šobrīd 
vairs nepiedalos 

25% 26% 26% 26% 

Piedalījos dažādos dzīves posmos, arī šobrīd 
9% 10% 12% 9% 

Piedalos visu mūžu, arī šobrīd 6% 6% 9% 9% 
Piedalos šobrīd, bet sāku tikai  nesen 0% 1% 1% 0% 
Nekad neesmu to darījis (-usi) 36% 41% 36% 38% 
Grūti pateikt 0% 0% 0% 0% 
KOPĀ 100% 100% 100% 100% 

 

Ar aptaujas palīdzību tika noskaidrots, cik tie iedzīvotāji, kas šobrīd ir kāda tautas 
mākslas kolektīva sastāvā, izdevuši vidēji mēnesī 2016.gadā par dalību kolektīvā. 
Iezīmējas septiņas izdevumu grupas.  

Latvijā ceturtā daļa jeb 25% no tiem iedzīvotājiem, kas piedalījušies kā dalībnieki, 
norādījuši, ka izdod līdz 5 EUR. 12% - 6-10 EUR, 8% - 11-15 EUR, 15% - 16-25 EUR. Tikai 6% 
izdevuši 51-100 EUR, bet 2% - 101 EUR un vairāk. 10% bija grūti atbildēt uz šo jautājumu 
(13.attēls). 

 

13.attēls. Izdevumi vidēji mēnesī par dalību tautas mākslas kolektīvā. 
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1.5.1. KĀ  DAL ĪBNIEKAM 

Vēlme piedalīties svētkos 
Tiem Baltijas valstu iedzīvotājiem, kas nekad nav piedalījušies svētkos, tika uzdots 
jautājums, vai viņi vispār kādreiz gribētu piedalīties svētku kustībā kā kolektīva 
dalībnieki (14.attēls). 

37% Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka gribētu, bet 61% - ka nē, 2% grūti sniegt atbildi uz 
šo jautājumu.  

27% Igaunijas iedzīvotāju gribētu piedalīties, bet 66% - nē, 8% grūti atbildēt uz šo 
jautājumu. Igaunijas iedzīvotāji ir visnoraidošākie pret dalību svētkos, jo 46% bijuši 
izteikti kategoriski un norādījuši, ka noteikti negribētu piedalīties svētkos kā dalībnieki.  

32% Lietuvas iedzīvotāju gribētu piedalīties svētkos, savukārt 59% - negribētu, 11% grūti 
atbildēt uz šo jautājumu.  

Var secināt, ka no tiem iedzīvotājiem, kas nekad nav piedalījušies svētkos kā 
dalībnieki, tieši Latvijas iedzīvotājiem ir visizteiktākā vēlme kādreiz piedalīties, savukārt 
vismazāk izteikta vēlme piedalīties ir Igaunijas iedzīvotājiem. 

 

14.attēls. Iedzīvotāju vēlme piedalīties svētkos. 
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Šķēršļi, lai piedalītos svētkos 
Tiem dalībniekiem, kuri nekad nav piedalījušies svētkos un kuri ir piedalījušies kā 
dalībnieki, bet nepiedalās nākamajos svētkos, tika jautāts – kas ir galvenie šķēršļi, kas 
traucē piedalīties svētkos kā dalībniekam (15.attēls). 

Latvijas iedzīvotāji norāda, ka galvenie šķēršļi ir brīvā laika trūkums (24%), laika trūkums 
piedalīties tieši kolektīva ikdienas mēģinājumos (18%) un tas, ka neinteresē šāda tipa 
kultūras un mākslas norises (13%). Tāpat aktuāli šķēršļi iedzīvotājiem Latvijā ir tas, ka 
neinteresē tautas māksla un amatiermāksla (10%), nav atbilstošu radošu prasmju (7%) 
un nepatīk kolektīvas darbības (7%).  

Liela daļa iedzīvotāju Latvijā (38%) norādīja kādu citu šķērsli, kas traucē piedalīties 
svētkos kā dalībniekam. 4% no tiem, kas atbildēja, norādīja, ka viņiem vienkārši nav 
iespēju piedalīties (4%), nepiedalās, jo kādreiz piedalījās, bet nu ir to pārtraukuši (4%), 
ir veselības problēmas (3%), citas intereses un prioritātes (2%), ģimenes apstākļu dēļ 
(2%), vecuma dēļ (2%), kolektīvos ir problēmas (1%) un ir negatīva attieksme pret 
Dziesmu un deju svētkiem (1%) (13.tabula). 

5 % uzskata, ka šķērslis dalībai ir pārāk liela slodze darbā, 4% - ka tas attiecas tikai uz 
tiem, kas mācās skolā, 3% - tas prasa pārāk lielu finansiālo ieguldījumu, bet 2% - šādas 
aktivitātes nav populāras draugu/paziņu/radu lokā. 1% uzskata, ka svētku norises laiki 
ir nepiemēroti. Neviens no respondentiem neuzskata, ka tas ir Padomju mantojums, 
ka tie attiecas tikai uz latviešu tautu, ka šķērslis ir kolektīvā un svētku organizācijā 
komunikācija latviešu valodā un tāpēc, ka par svētkiem dzirdētas negatīvas 
atsauksmes.  

Igaunijā galvenie šķēršļi ir laika trūkums piedalīties tieši kolektīva ikdienas mēģinājumos 
(17%), tas, ka nav atbilstošu prasmju (13%) un ka šādas aktivitātes nav populāras 
radu/draugu/paziņu lokā (13%). Interesanti, ka, atšķirībā no Latvijas un Lietuvas 
iedzīvotājiem, kuri neuzskata, ka svētki ir Padomju mantojums, 8% Igaunijas iedzīvotāji 
tā uzskata. Tāpat igauņiem attaisnojums nav brīvā laika trūkums (0%), atšķirībā no 
Latvijas un Lietuvas iedzīvotājiem. 

Lietuvā galvenie šķēršļi ir brīvā laika trūkums (29%), atbilstošu prasmju trūkums (14%) un 
tas, ka neinteresē šāda tipa kultūras un mākslas norises (11%).  
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15.attēls. Galvenie šķēršļi, kas traucē piedalīties Dziesmu un deju svētkos. 

 

13.tabula. Galvenie šķēršļi, kas traucē piedalīties Dziesmu un deju svētkos: cits (Latvija). 

Cita atbilde (Latvija) % 
n 461 
Nav iespēju piedalīties 4% 
Vairs nepiedalās, bet kādreiz tas ir darīts 4% 
Veselības problēmas 3% 
Citas intereses un prioritātes 2% 
Ģimenes apstākļu dēļ 2% 
Vecuma dēļ 2% 
Nav intereses piedalīties 2% 
Problēmas kolektīvā 1% 
Negatīva attieksme pret Dziesmu un deju svētkiem 1% 
Cits 3% 
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1.5.2. KĀ  APMEKLĒTĀJAM 
Salīdzinot ar šķēršļiem iesaistīties svētkos kā dalībniekam, iemesli, kāpēc iedzīvotāji 
klātienē nav vērojuši Dziesmu un deju svētkus, Baltijas valstīs ir līdzīgāki. Jautājums tika 
uzdots visiem respondentiem. Visās trīs valstīs galvenais iemesls ir brīva laika trūkums 
(Latvijā – 33%, Igaunijā – 34%, Lietuvā – 28%) (16.attēls). 

Latvijā iemesli nevērot klātienē svētkus ir arī tas, ka sarežģīti nokļūt uz pasākuma norises 
vietām (20%), tas, ka neinteresē šāda tipa kultūras un mākslas norises (16%) un nav 
finansiālo līdzekļu šādām aktivitātēm (9%). 7% neinteresē tautas māksla kopumā un 
tikpat darbā ir pārāk liela slodze. 7% Latvijas iedzīvotāji norāda, ka nevar dabūt biļetes 
uz pasākumiem, kamēr neviens Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājs šādu šķērsli nenorāda. 
4% biļetes uz svētku pasākumiem ir pārāk dārgas un vēl 4% tie notiek nepiemērotos 
laikos. Tāpat arī 4% respondentu kavē veselības problēmas, 3% trūkst kāds, ar ko iet 
kopā uz pasākumiem, 3% ir jau kā citādi iesaistīti svētkos, tāpēc nevar tos apmeklēt, 
bet 1% neviens no draugiem, radiem, paziņām to neapmeklē, tāpēc arī paši to 
nedara. 1% uzskata, ka tas attiecas tikai uz latviešu tautu. 1% nav informācijas par to, 
kad notiek pasākumi, bet mazāk kā 1% vispār nezināja, ka šādi svētki notiek. Neviens 
respondents nenorāda, ka šķērslis ir tas, ka svētkos runā tikai latviešu valodā vai ka 
neapmeklē, jo dzirdējuši negatīvas atsauksmes par tiem.  

18% Latvijas iedzīvotāju norādījuši kādu citu atbildi, no kurām visbiežāk minēts tas, ka 
nepatīk lielas masas (22 respondenti), pie TV mājās ērtāk skatīties (9), nav vēlēšanās 
vai nepatīk (8), kaut kāda iemesla dēļ nevar vai negrib doties ārā no mājas (6), ir citas 
prioritātes (5), slinkums (4) un citi iemesli.  

Igaunijā iemesli ir arī tas, ka sarežģīti nokļūt uz pasākuma norises vietām (18%), 
neinteresē šāda veida kultūras un mākslas norises (18%) un ir pārāk liela slodze darbā 
(10%).  

Lietuvā iemesli nevērot klātienē pasākumus ir arī tas, ka neinteresē šāda tipa kultūras 
un mākslas pasākumi (14%), ir pārāk liela slodze darbā (8%) un veselības problēmas 
(8%).   
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16.attēls. Galvenie iemesli, kāpēc iedzīvotāji klātienē nav vērojuši Dziesmu un deju svētkus. 
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2. UZSKATI PAR DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM, TO IETEKMI UN 
ORGANIZĀCIJU 
Ar aptaujas palīdzību tika noskaidroti iedzīvotāju uzskati par Dziesmu un deju svētkiem, 
to ietekmi un svētku organizāciju kopumā. 2.1. apakšnodaļā nodaļā analizētas 
iedzīvotāju iespējas un vēlmes iesaistīties svētkos, savukārt 2.2. apakšnodaļā apskatīti 
iedzīvotāju uzskati par ieguvumiem no dalības svētkos.  

Lai noskaidrotu, kā iedzīvotāji uztver Dziesmu un deju svētku tradīciju un kāda ir tās 
loma sabiedrībā kopumā, 2.3. apakšnodaļā analizētas iedzīvotāju asociācijas un 
vērtējumi par dažādiem apgalvojumiem saistībā ar svētkiem. Tāpat šajā nodaļā 
analizēts, kādu repertuāru gribētu redzēt iedzīvotāji Latvijā (2.4.) un kādi svētku 
nākotni un attīstību tie redz (2.5.).  

 
2.1.1. IESPĒJAS PIEDAL ĪTIES 
Aptaujas dati ļāva noskaidrot, vai katras valsts iedzīvotāji uzskata, ka viņiem ir 
vienlīdzīgas vai nevienlīdzīgas iespējas kļūt par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem. 
Jautājums tika uzdots visiem respondentiem (17.attēls).  

Latvijā 60% iedzīvotāju uzskata, ka ir vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem kļūt par 
dalībniekiem (22% atbildēja, ka noteikti ir vienlīdzīgas, 38% - drīzāk ir vienlīdzīgas). 
Savukārt 36% uzskata, ka nav vienlīdzīgas iespējas visiem kļūt par dalībniekiem (24% - 
drīzāk nav vienlīdzīgas iespējas, 13% - noteikti nav). 4% grūti atbildēt uz šo jautājumu. 

Igaunijā 63% iedzīvotāju uzskata, ka ir vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem kļūt par 
dalībniekiem. Igaunijas iedzīvotāji ir nedaudz pārliecinātāki par vienlīdzīgām iespējām 
nekā Latvijas iedzīvotāji, jo 33% atbildēja, ka noteikti ir vienlīdzīgas, 30% - drīzāk ir 
vienlīdzīgas. Arī mazāk iedzīvotāji jeb 26% uzskata, ka nav vienlīdzīgas iespējas visiem 
kļūt par dalībniekiem (19% - drīzāk nav vienlīdzīgas iespējas, 7% - noteikti nav). Diezgan 
lielai daļai jeb 11% iedzīvotāju grūti atbildēt uz šo jautājumu. 

Lietuvā nedaudz mazāk nekā pārējās abās valstīs jeb 58% iedzīvotāju uzskata, ka ir 
vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem kļūt par dalībniekiem (26% uzskata, ka 
noteikti ir vienlīdzīgas iespējas, 32% - drīzāk ir vienlīdzīgas. Lietuvas iedzīvotāji ir 
salīdzinoši mazāk jeb 20% norāda, ka nav vienlīdzīgas iespējas (14% norāda, ka drīzāk 
nav vienlīdzīgas iespējas, 6% - noteikti nav). Liela daļa jeb 21% iedzīvotāju bija grūti 
atbildēt uz šo jautājumu. 
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17.attēls. Latvijas iedzīvotāju iespējas kļūt par 2018. gada Dziesmu un deju svētku 
dalībniekiem. 

 

 

2.1.2. ŠĶĒRŠĻ I  PIEDAL ĪTIES NĀKAMAJOS SVĒTKOS 
Tiem, kas norādīja, ka visiem nav vienlīdzīgas iespējas piedalīties, tika lūgts norādīt, kas 
traucē tiem iedzīvotājiem, kas to vēlas, kļūt par nākamo Dziesmu un deju svētku 
dalībniekiem (Latvijā domājot 2018.gadu un pārējās valstīs – nākamo svētku norises 
gadu) (18.attēls). 

Latvijas iedzīvotāji norādīja, ka visvairāk traucē zemi ienākumi (33%), tas, ka nav 
atbilstošu prasmju un spēju (28%) un dzīves vietas ģeogrāfiskā atrašanās vieta (18%). 
Tāpat nozīmīgs faktors ir laika trūkums (15%), tas, ka nav nekādu iespēju kļūt par 
kolektīva dalībnieku (14%). Mazāk minēti faktori ir kolektīva nepilnības jeb tas, ka 
kolektīvā ir kāda problēma (7%), veselības stāvoklis (6%), vecums (4%), atbalsta 
trūkums no darba devējiem (4%), profesionālās darbības specifika, kā sezonalitāte 
(3%) un ģimenes atbalsta trūkums (1%). 4% nekas netraucē kļūt par dalībniekiem. 28% 
norādījuši kādu citu atbildi.  

Igaunijas iedzīvotājiem visvairāk traucē tas, ka nav atbilstošu radošu prasmju un spēju 
(41%), ka nav iespēja kļūt par kolektīva dalībnieku (26%) un ka esošajos kolektīvos ir 
kādas nepilnības (21%). 18% traucē dzīvesvietas ģeogrāfiskā atrašanās vieta. 1% nekas 
netraucē kļūt par dalībniekiem. 

Lietuvā visvairāk traucē zemi ienākumi (42%), dzīvesvietas ģeogrāfiskā atrašanās vieta 
(18%) un tas, ka nav atbilstošu radošu prasmju un spēju (12%). 4% nekas netraucē kļūt 
par dalībniekiem.  
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18.attēls. Kas traucē tiem iedzīvotājiem, kas to vēlas, kļūt par nākamo Dziesmu un deju svētku 
dalībniekiem. 

 

 

Iedzīvotājiem tika lūgts nosaukt galvenos ieguvumus, ko sniedz dalība Dziesmu un deju 
svētkos, neatkarīgi no tā, vai viņi paši ir vai nav piedalījušies un līdzdarbojušies kādā 
dzīves posmā (19.attēls). 

Latvijas iedzīvotāji norāda, ka galvenie ieguvumi ir:  
1) nostiprināta kopības sajūta ar visu Latvijas tautu (43%);  
2) spilgtas emocijas, ko nesniedz nekas cits (40%);  
3) nostiprināta nacionālas piederības sajūta, piederība savai valstij (26%);  
4) unikāla/vienreizēja pieredze (15%);  
5) iegūti jauni draugi un paziņas (15%).  

Igaunijas iedzīvotājiem galvenie ieguvumi no dalības svētkos ir:  
1) spilgtas emocijas, ko nesniedz nekas cits (61%);  
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2) nostiprināta kopības sajūta ar visu Igaunijas tautu (59%); 
3) nostiprināta nacionālas piederības sajūta, piederība savai valstij (44%); 
4) unikāla/vienreizēja pieredze (19%); 
5) iegūti jauni draugi un paziņas (13%). 

Lietuvas iedzīvotājiem galvenie ieguvumi ir:  
1) iespēja būt kopā ar citādiem cilvēkiem un iepazīt viņus (29%); 
2) iegūti jauni draugi un paziņas (24%); 
3) spilgtas emocijas, ko nesniedz nekas cits (22%); 
4) nostiprināta nacionālas piederības sajūta, piederība savai valstij (21%); 
5) nostiprināta kopības sajūta ar visu Lietuvas tautu (20%). 

 
19.attēls. Galvenie ieguvumi, ko cilvēkam sniedz dalība Dziesmu un deju svētkos. 
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2.3.1. ASOCIĀCIJAS 
Iegūtie aptaujas dati ļāva analizēt Latvijas iedzīvotāju asociācijas saistībā ar Dziesmu 
un deju svētkiem. Iedzīvotājiem tika lūgts brīvā formā nosaukt asociācijas ar svētkiem 
līdz trīs vārdiem. Iegūtās asociācijas tika kategorizētas pa grupām (20.attēls). 

Ievērojamai daļai Latvijas iedzīvotāju Dziesmu un deju svētki asociējas ar pozitīvām 
emocijām un attieksmi (39%), piemēram, svētki tiem šķiet labi, ļoti labi, patīk, forši, 
pozitīvi, feini, patīkams notikums,  viņi tos atbalsta, ļoti mīl raksturo kā patīkamu 
notikumu, vajadzīgu lietu, raksturo ar tādiem pozitīviem vārdiem, kā brīnišķīgi, burvīgi, 
dvēseliski, fantastiski, skaisti, krāšņi, koši, neaprakstāmi, saviļņojoši, aizkustinoši un 
pacilājoši, kā arī asociē tos ar augstu emocionālo pacēlumu, pozitīvām emocijām, 
pozitīvu emociju uzkrāšanu un emociju pārbagātību.  

Salīdzinoši lielai daļai tie asociējas ar kopības un vienotības sajūtu (14%) un 
dziedāšanu, dejošanu un muzicēšanu (14%). Tāpat Latvijas iedzīvotāji norāda, ka 
svētki tiem asociējas ar kultūru, kultūras mantojumu un tradīciju (9%), svētkiem (9%), 
latviskumu (8%) un cilvēku masām (8%).  

6% iedzīvotāju svētki asociējas ar tautas tērpiem, 5% ar dalību svētkos un 5% ar 
konkrētām pasākumu norises vietām, kā Mežaparka estrāde un Daugavas stadions. 
4% iedzīvotāju norāda, ka svētki tiem asociējas ar patriotismu un lepnumu par savu 
valsti.  

Pavisam nelielai daļai iedzīvotāju svētki asociējas ar kaut ko negatīvu (3%), kā 
bardaks, troksnis, naudas izdošana, kā arī  kodīgiem krekliem, vāju organizāciju un to, 
ka visi ģībst.  

2% ir asociācijas ar konkrētu svētku pasākumu, kā lielkoncertu un gājienu. 2% tie 
asociējas ar jaunatni, tikpat ar vasaru, izklaidi un satiksmes ierobežojumiem. 1% 
iedzīvotāju svētki asociējas ar darbu un tikpat ar svētku skatīšanos TV. 4% nav vai ir 
neitrālas asociācijas.  

6% sniegtās asociācijas nebija iespējams sagrupēt, tāpēc tika iekategorizētas grupā 
cits.  Šajā grupā ietilpst tādas atbildes, kā Latvijas simtgade, Bērnu svētki, to vajag, bet 
tas ir dārgi, dzejoļu skaitīšana, dzīvesveids – attīstība, armija, katrs pats par sevi, 
laucinieki brauc uz Rīgu, pasākums neaizņemtiem cilvēkiem, slavenības, brāļi Kokari, 
Blaumanis, Barons, diriģenti, enerģija un spēks, ar dziesmām vieglāk dzīvot, vecums 
nav prieks, vairs nebūs ilgi, ļoti garš pasākums, logo, biļetes bieži izpirktas, tā ir mana 
baznīca, zosāda, tūristi, maize, siers, īpašs dvēseles stāvoklis un tamlīdzīgas atbildes, 
kuras neiederējās nevienā citā kategorijā. 
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20.attēls. Latvijas iedzīvotāju asociācijas ar Dziesmu un deju svētkiem. 

 

 
2.3.2. APGALVOJUMI 
Lai novērtētu, kāda ir Dziesmu un deju svētku loma iedzīvotājiem personīgi, tika lūgts 
novērtēt 4 apgalvojumus saistībā ar svētkiem 5 ballu skalā (kur 5 nozīmē “pilnībā 
piekrīt” apgalvojumam, bet 1 – “pilnībā nepiekrīt”) (21.attēls).  

Visās valstīs visaugstāk novērtētais apgalvojums par svētkiem ir, ka Dziesmu un deju 
svētkos man ir iespēja būt kopā ar savu tautu (Latvijā vidēji 4.2 balles, Igaunijā – 4.5, 
bet Lietuvā – 4.4.). Salīdzinoši augsti visās valstīs novērtēts apgalvojums Dziesmu un 
deju svētkos es varu apliecināt savu nacionālo piederību (Latvijā – 4 balles, Igaunijā 
un Lietuvā – 4.2). Abi apgalvojumi norāda, ka Dziesmu un deju svētkiem ir būtiska loma 
tieši nacionālā līmenī. 

Latvijā zemāks vidējais vērtējums bija apgalvojumam Dziesmu un deju svētki man 
personiski ir spēcīgs emocionāls pārdzīvojums – 3.4 balles. Arī Lietuvā tas bija nedaudz 
zemāks par iepriekšējiem – 3.7 balles, savukārt Igaunijā diezgan augsts – 4.1. balles. 
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Viszemāk novērtētais apgalvojums bija Piedalīšanās Dziesmu un deju svētkos un/vai 
to apmeklēšana ir mūsu ģimenes tradīcija – Latvijā tikai 2.4. balles, Igaunijā – 2.5, bet 
Lietuvā – 3.3.  

21.attēls. Vidējais novērtējums apgalvojumiem saistībā ar Dziesmu un deju svētkiem. 

 

Apgalvojumi par Dziesmu un deju svētkiem ļāva noskaidrot iedzīvotāju attieksmi un 
uzskatus par svētkiem. 22.attēlā redzams vidējais novērtējums 5 ballu skalā.   

Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka svētku programmai jābūt tādai, lai piesaistītu daudz 
skatītāju – valsts iedzīvotājus (4.6 balles), Dziesmu un deju svētki ir svarīga valsts 
atpazīstamības zīme starptautiskā mērogā (4.5 balles) un Dziesmu un deju svētki vieno 
ģimenes (4.2 balles).  

Igaunijas iedzīvotāji arī visaugstāk novērtējuši apgalvojumus svētku programmai jābūt 
tādai, lai piesaistītu daudz skatītāju – valsts iedzīvotājus (4.4 balles), Dziesmu un deju 
svētki ir svarīga valsts atpazīstamības zīme starptautiskā mērogā (4.3 balles) un 
Dziesmu un deju svētki vieno ģimenes (4.1 balles). 

Lietuvas iedzīvotāji visaugstāk novērtējuši apgalvojumu Dziesmu un deju svētki ir laba 
iespēja izklaidēties kopā ar draugiem (4.6 balles), kā arī svētku programmai jābūt 
tādai, lai piesaistītu daudz skatītāju – valsts iedzīvotājus (4.4 balles) un Dziesmu un deju 
svētki ir svarīga valsts atpazīstamības zīme starptautiskā mērogā (4.3 balles).  

 

3.3

4.4

4.2

3.7

2.5

4.5

4.2

4.1

2.4

4.2

4.0

3.4

Piedalīšanās Dziesmu un deju svētkos un/vai to
apmeklēšana ir mūsu ģimenes tradīcija

Dziesmu un deju svētkos man ir iespēja būt kopā ar
savu tautu

Dziesmu un deju svētkos es varu apliecināt savu
nacionālo piederību

Dziesmu un deju svētki man personiski ir spēcīgs
emocionāls pārdzīvojums

Cik lielā mērā piekrīt šiem apgalvojumiem saistībā ar Dziesmu un 
deju svētkiem - vidējais novērtējums 5 ballu skalā, (kur 5 - pilnībā 

piekrīt, bet 1 - pilnībā nepiekrīt) 
LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA

n = 3030
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22.attēls. Vidējais novērtējums apgalvojumiem saistībā ar Dziesmu un deju svētkiem 2. 

 

Aptaujā iedzīvotājiem tika lūgts nosaukt dziesmu, kuru vēlētos dzirdēt Dziesmu un deju 
svētku noslēguma koncertā. Šajā apakšnodaļā tiks analizēti Latvijas iedzīvotāju 
aptaujas rezultāti. Jautājums tika uzdots visiem respondentiem, bet 348 sniedza atbildi 
uz šo jautājumu. Daži no respondentiem minēja vairākas dziesmas. Respondentu 
minētās Dziesmas tika sadalītas vairākās kategorijās. Ziņojumā iekļautā analīze ir tikai 
viens no kategoriju veidiem, kā iespējams grupēt sniegtās atbildes.  

Tika secināts, ka 23% respondenti, kas atbildēja uz jautājumu, nosauca kādu 
populārās mūzikas (t.sk. no kino un izrādēm) dziesmu, bet 22% - Dziesmu svētku 
repertuāra dziesmas (23.attēls).  

2.3

3.0

3.2

2.4

3.9

3.9

4.0

4.0

4.6

4.2

4.2

4.3

4.4

1.6

1.7

1.8

1.9

2.6

3.9

3.3

3.5

4.0

3.2

4.1

4.3

4.4

2.0

2.5

2.5

2.9

3.2

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.2

4.5

4.6

No gājiena varētu atteikties, jo Svētki neko būtiski nezaudētu

Dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšana ir būtiska
nelielai valsts iedzīvotāju daļai

Svētki interesē tikai nelielai sabiedrības daļai

Svētku organizēšana valstij un pašvaldībām izmaksā pārāk
dārgi

Svētku repertuārā jābūt arī citu tautu dziesmām un dejām

Dziesmu un deju svētki stiprina partnerattiecības

Ja es apmeklētu Dziesmu un deju svētku pasākumus, es
gribētu valkāt tautas tērpu

Dziesmu un deju svētki vieno visas valstī dzīvojošās
tautības

Dziesmu un deju svētki ir laba iespēja izklaidēties kopā ar
draugiem

Svētku programmai jābūt tādai, lai tā piesaistītu daudz tūristu

Dziesmu un deju svētki vieno ģimenes

Dziesmu un deju svētki ir svarīga valsts atpazīstamības
zīme starptautiskā mērogā

Svētku programmai jābūt tādai, lai tā piesaistītu daudz
skatītāju - valsts iedzīvotājus

Cik lielā mērā piekrīt šiem apgalvojumiem saistībā ar Dziesmu un 
deju svētkiem - vidējais novērtējums 5 ballu skalā, (kur 5 - pilnībā 

piekrīt, bet 1 - pilnībā nepiekrīt) 
LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA

n = 3030
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15% respondentu nosauca konkrēta autora dziesmas, minot vai neminot pašu dziesmu 
nosaukumu. 9% respondentu minējuši tautasdziesmas. 8% nosauca konkrētu 
mākslinieku/izpildītāju daiļradi. 5% minēja ārzemju dziesmas, 4% - dažādas kora 
dziesmas, kas nav svētku repertuārā, 2% - estrādes mūziku (šlāgerus). 1% nosauca 
Latvijas himnu, bet vēl tikpat – dziesmas latgaļu valodā. 8% nenosauca konkrētu 
dziesmu, bet tās tematiku vai īpašības. 8% nosauca vēl kādu citu variantu, kas netika 
kategorizēts kādā no grupām. 

No iedzīvotāju konkrēti nosauktajām dziesmām populārākās ir Manai dzimtenei (7%), 
Mana dziesma (3%), Dziesma par pēdējo lapu (3%) un Pūt, vējiņi! (3%). Vairāk nekā 
vienu reizi nosauktas arī tādas dziesmas, kā Saule, Pērkons, Daugava, Gaismas pils, 
Manai tautai, Pie Dieviņa gari galdi, Kalniem pāri, Vella kalpu dziesma, Kurzeme, 
Lauztās priedes, Dziesma, ar ko tu sācies, Dzimtā valoda, Debesis iekrita tevī, 
Ziemeļmeita, Es skrienu, Teic, kur zeme tā, Uzsniga sniedziņš balts, Svētvakars, Lūgšana 
un Dvēseles dziesma. 

Populārākais autors iedzīvotāju vidū ir Raimonds Pauls, kura Dziesmas minējuši 30% no 
visiem tiem, kas atbildēja uz šo jautājumu. 9% minējuši Prāta vētras dziesmas, bet 9% - 
Mārtiņa Brauna. Tāpat minēti tādi dziesmu autori, kā Ieva Akuratere, Jāzeps Vītols, 
Imants Kalniņš, Līvi, Musiqq (t.sk. kopā ar Prāta vētru), The Sound Poets, Ēriks Ešenvalds,  
Emīls Dārziņš, Jumprava, Ainārs Mielavs, Lauris Reiniks, Brāļi ziemeļi, Uldis Stabulnieks, 
Mārtiņš Freimanis, Boris Rezņiks, Emilis Melngailis, Raimonds Tiguls un Intars Busulis.  

23.attēls. Kādas dziesmas vēlētos dzirdēt Latvijas iedzīvotāji nākamo Dziesmu un deju svētku 
Noslēguma koncertā. 
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2.5.1. LOMU SADAL ĪJUMS 
Dati ļāva analizēt iedzīvotāju uzskatus par to, kam ir būtiskākā loma Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā (24.attēls). 

Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka būtiskākā loma ir svētku tradīcijas saglabāšanā un 
attīstībā ir Kultūras ministrijai (55%), kolektīvu dalībniekiem (44%) un kolektīvu 
mākslinieciskajiem vadītājiem (33%). Tāpat liela daļa uzskata, ka pašvaldībām (30%) 
un svētku rīkotājinstitūcijai (Latvijas Nacionālajam kultūras centram) (30%) ir svarīga 
loma.  

Igaunijas iedzīvotāji uzskata, ka būtiskākā loma ir svētku rīkotājinstitūcijai (58%), 
kolektīvu dalībniekiem (45%) un kolektīvu mākslinieciskajiem vadītājiem (41%). Tāpat 
svarīga loma ir Kultūras ministrijai (38%) un svētku virsvadītājiem un virsdiriģentiem 
(28%). 

Lietuvas iedzīvotāji uzskata, ka būtiska loma ir Kultūras ministrijai (52%) un svētku 
rīkotājinstitūcijai (47%). Nedaudz mazāk nozīmīga loma ir piešķirta arī kolektīvu 
dalībniekiem (27%) un kolektīvu mākslinieciskajiem vadītājiem (26%).  

24.attēls. Būtiskākā loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā. 

 



Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs 2017 
 

 40 

 

2.5.2. SVĒTKU NĀKOTNE 
Baltijas valstu iedzīvotājiem tika piedāvāti dažādi apgalvojumi par to, kādu viņi redz 
Dziesmu un deju svētku attīstību. Respondentiem bija jānovērtē apgalvojumi 5 ballu 
skalā (25.attēls). 

Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi, ka noslēguma koncertā jādzied dziesmas, kas patīk 
lielākajai daļai svētku skatītāju (4.4 balles), ir svarīgi, lai svētku repertuārs izpildīts augstā 
mākslinieciskā līmenī (4.4 balles), svētku programmā katros svētkos jāiekļauj jauni 
elementi (4.3 balles) un svētku norisi jāsaglabā iespējami tuvu to tradicionālajai formai 
(4.3 balles). Tāpat diezgan svarīgi ir tas, ka koncerti jāpapildina ar moderno 
tehnoloģiju sasniegumiem (4 balles). Ne tik svarīgi Latvijas iedzīvotājiem ir tas, ka 
svētkos var piedalīties ikviens iedzīvotājs, pat ja tas samazina repertuāra izpildījuma 
kvalitāti (3.2 balles). 

Igaunijas iedzīvotāji augstu novērtē apgalvojumus ir svarīgi, lai svētku repertuārs 
izpildīts augstā mākslinieciskā līmenī (4.4 balles), noslēguma koncertā jādzied 
dziesmas, kas patīk lielākajai daļai svētku skatītāju (4.2 balles), svētku programmā 
katros svētkos jāiekļauj jauni elementi (4.2 balles), kā arī svētku norisi jāsaglabā 
iespējami tuvu to tradicionālajai formai (4 balles). Respondenti mazāk piekrīt 
apgalvojumiem, ka koncerti jāpapildina ar moderno tehnoloģiju sasniegumiem (3.8 
balles) un ir svarīgi, ka svētkos var piedalīties ikviens iedzīvotājs, pat ja tas samazina 
repertuāra izpildījuma kvalitāti (2.4 balles). 

Lietuvas iedzīvotāji uzskata, ka nākotnē Dziesmu un deju svētkos svētku programmā 
katros svētkos jāiekļauj jauni elementi (jauni skaņdarbi, jaunas dejas u.c.), novērtējot 
šo apgalvojumu ar vidēji 4.4 ballēm. Augsti novērtēti arī apgalvojumi ir svarīgi, lai 
svētku repertuārs izpildīts augstā mākslinieciskā līmenī (4.3 balles), svētku norisi 
jāsaglabā iespējami tuvu to tradicionālajai formai (4.3 balles) un noslēguma koncertā 
jādzied dziesmas, kas patīk lielākajai daļai svētku skatītāju (4.2 balles). Zemāks 
novērtējums ir apgalvojumiem koncerti jāpapildina ar moderno tehnoloģiju 
sasniegumiem (3.8 balles) un ir svarīgi, ka svētkos var piedalīties ikviens iedzīvotājs, pat 
ja tas samazina repertuāra izpildījuma kvalitāti (3.7 balles).  
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25.attēls. Apgalvojumi par Dziesmu un deju svētku nākotni. 
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3. SOCIĀLĀ KAPITĀLA MĒRĪJUMI 
Iedzīvotāju aptaujā tika noskaidroti dažādi iedzīvotāju sociālā kapitāla mērījumi, kā 
piederības izjūta (3.1.apakšnodaļa), uzticības līmenis (3.3.), iesaiste dažādās 
organizācijās, kā nevalstiskās organizācijas, biedrības, profesionālas un politiskas 
organizācijas (3.4.), brīvā laika pavadīšana ar draugiem, paziņām, kolēģiem (3.5.), kā 
arī aptaujā tika noskaidrots, kas kopīgs visiem Latvijas iedzīvotājiem (3.2.). 

 

Ar aptaujas palīdzību tika izmērīta iedzīvotāju piederības izjūta 10 ballu skalā dažādos 
līmeņos – savai dzīvesvietai, novadam, kurā dzīvē, reģionam, valstij, Baltijas valstīm un 
Eiropai (26. attēls). 

Latvijas iedzīvotāji kopumā gandrīz visos līmeņos izjūt lielāku piederības izjūtu nekā 
Igaunijas vai Lietuvas iedzīvotāji. Vislielākā piederība Latvijas iedzīvotājiem ir tieši savai 
valstij (vidējais vērtējums 8.4 balles). Iedzīvotājiem ir arī salīdzinoši augstu novērtēta 
piederības izjūta savai dzīvesvietai (7.8 balles), savam novadam (7.5 balles) un 
reģionam (7.5 balles). Piederības izjūta Baltijas valstīm novērtēta tikai mazliet zemāk 
(7.3 balles) nekā piederības izjūta tuvāk esošām vietām. Viszemāk novērtēta 
piederības izjūta Eiropai (6.6 balles), kamēr Lietuvas iedzīvotājiem tā ir tikai mazliet 
augstāk novērtēta (6.7 balles). 

26.attēls. Piederības izjūta. 
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7.4
6.6 6.6

8.0

6.3 6.2
6.9

5.3
6.0

7.8
6.9 6.7

Savai dzīves vietai Novadam, kurā
dzīvo

Reģionam Savai valstij Baltijas valstīm Eiropai

Vidējais novērtējums par piederības izjūtu 10 ballu skalā (kur 
10 - "ļoti lielā mērā piederu", bet 1 - "nemaz nepiederu")

LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA

n = 3030
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Tika analizētas arī korelācijas starp piederības izjūtu un Latvijas iedzīvotāju iesaistes 
līmeni Dziesmu un deju svētkos (tieši pasīvu, netieši pasīvu, aktīvu un neaktīvu) 
(14.tabula). 

Tie iedzīvotāji, kuri nekā nav saistīti ar svētkiem, mazāk izjūt piederību visos līmeņos. 
Īpaši zema šiem cilvēkiem ir Baltijas valstīm (5.9 balles). Šiem iedzīvotājiem zemu 
novērtēta ari piederības izjūta savai dzīvesvietai (7 balles) un Eiropai (6 balles).  

Aktīva vai pasīva iesaiste būtiski nemaina vērtējumu par piederības izjūtu – piederība 
Latvijas valstij šiem iedzīvotājiem ir novērtēta ar 8.6 ballēm. Savukārt tiem, kas nav 
iesaistīti svētkos, piederība Latvijas valstij novērtēta daudz zemāk – vidēji ar 7.1 ballēm. 
Ir novērojams neliels pieaugums, palielinoties iesaistes līmeņa aktivitātei, 
novērtējumam par piederību Eiropai.  

 

14.tabula. Piederības izjūtas korelācijas ar iesaistes līmeni svētkos: Latvija. 

Skalā no 1 līdz 10 novērtējiet savu 
piederību katram no šiem, kur 1 
nozīmē "nemaz nepiederu", bet 10 
nozīmē "ļoti lielā mērā" piederu 
(vidējais vērtējums). 

Neiesaistīts 
Pasīvi 
netieši 

iesaistīts 

Pasīvi tieši 
iesaistīts 

Aktīvi 
iesaistīts 

Jūsu dzīves vietai (pilsēta/ pagasts) 7.0 7.9 7.9 7.8 
Novadam, kurā dzīvojat 7.0 7.6 7.7 7.8 
Reģionam (Rīga, Kurzeme, 
Vidzeme, Zemgale, Latgale) 6.6 7.6 7.7 7.5 

Latvijas valstij 7.1 8.6 8.6 8.6 
Baltijas valstīm 5.9 7.4 7.5 7.6 
Eiropai 6.0 6.5 6.8 6.7 

 

Aptaujā iedzīvotājiem tika lūgts brīvā formā ierakstīt, kas ir kopīgs lielākajai daļai valsts 
iedzīvotāju. Analizējot Latvijas iedzīvotāju atbildes, tās tika sagrupētas pēc plašākām 
kategorijām (27.attēls).  

20% kā kopīgo uzskata piederību teritorijai. Salīdzinoši daudzi uzskata, ka kopīga ir 
valoda (15%), kultūra un tās izpausmes (kā tradīcijas, dziedāšana, dejošana u.tml.) 
(13%), kā arī ekonomiskā situācija (t.sk. nodokļi, alga, bezdarbs, nabadzība)(12%).  

Respondenti norādījuši arī dažādas pozitīvas rakstura īpašības (8%), kā sirsnība, 
laipnība, uzmanība, viesmīlība, mērķtiecība, cieņa, labestība, dzīvesprieks, jautrība, 
atsaucība, izturība, pacietība, čaklums, strādīgums un citas. 7% norādījuši arī dažādas 
rakstura iezīmes, kā rāmums, ieturētība, kūtrums, garīgums, arī katrs pats par sevi. 5% 
norādījuši lietas, kas attiecas uz negatīvām rakstura īpašībām, kā slinkums, vienaldzība, 
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skaudība, pesimisms, čīkstēšana, nolemtība un citas.  6% kā kopīgo saredz tautību un 
6% - patriotismu. 4% kopīgais ir dažādi svētki (t.sk. Līgo, Jāņi un Ziemassvētki), kā arī 
tikpat kā kopīgo redz dažādas problēmas un to risināšanu, piemēram, sociālas 
problēmas, izdzīvošana, tieksme uz labklājību, Latvijas izaugsme un uzplaukums.  

3% norāda, ka kopīgi ir Dziesmu un deju svētki. Tikpat, ka vienotība, mobilie sakari un 
Latvijas vide, tās elementi. 2% kopīgais ir valdība un attieksme pret to, tikpat – 
materiālās lietas un objekti, kā arī sports. 1% norāda, ka kopīgais ir mentalitātes iezīmes, 
tikpat – izklaide, cilvēka pamatvajadzības, vēsture un likumi. 0.4% respondentu 
norādījuši, ka kopīgais ir rase, bet 0.3%, ka kopīgais ir tas, ka pastāv 2 nacionalitātes 
valstī. 1% nevarēja atbildēt uz šo jautājumu. 

7% norāda vēl kādu citu kopīgu lietu, kas netika sagrupētas kādā konkrētā kategorijā, 
piemēram, kopīga muzeju apmeklēšana, apziņa, bailes, lauksaimniecība, infantīlija 
(nespēja radīt bērnus), eiropeiska kultūra, emocijas, sentimentalitāte, zinātne.  

 

27.attēls. Kas kopīgs lielākajai daļai katras Baltijas valstu iedzīvotājiem. 
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Ar aptaujas palīdzību tika mērīts iedzīvotāju uzticības līmenis dažādos līmeņos – 
uzticība ģimenes locekļiem un tuvākajiem draugiem, darba kolēģiem, pašvaldības un 
valsts politiķiem, reliģiskām organizācijām un sava tautas mākslas kolektīva 
dalībniekiem (tiem, kas piedalās kolektīvos).  

Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti augsts uzticības līmenis saviem ģimenes locekļiem un 
tuvākajiem draugiem (94% uzticas), līdzīgi rezultāti ir abās pārējās Baltijas valstīs 
(28.attēls). 

Darba kolēģiem kopumā uzticas 66% Latvijas iedzīvotāju, bet ir daudz mazāk to, kas 
pilnībā piekrīt šādam apgalvojumam (16%). Lielākā daļa respondentu jeb 50% drīzāk 
piekrīt, ka uzticas darba kolēģiem. Igaunijā un Lietuvā dati ir salīdzinoši līdzīgi 
(29.attēls). 

Tikai 36% Latvijas iedzīvotāji piekrīt, ka uzticas savas pašvaldības politiķiem, bet 4% 
pilnībā piekrīt šim apgalvojumam, kamēr 32% - drīzāk piekrīt. 61% nepiekrīt, ka uzticas 
pašvaldības politiķiem. Lietuvā gandrīz puse respondentu piekrīt, ka uzticas savas 
pašvaldības politiķiem (48%). Dati liecina, ka Igaunijā iedzīvotājiem ir līdzīgi uzskati 
Latvijas iedzīvotājiem (30.attēls). 

Latvijas iedzīvotāji vēl mazāk nekā pašvaldības politiķiem uzticas valsts politiķiem. Tikai 
21% piekrīt, ka uzticas, bet tikai 1% norāda, ka pilnībā piekrīt apgalvojumam, kamēr 
20% - drīzāk piekrīt. Latvijā ir viszemākais uzticības līmenis savas valsts politiķiem, abās 
pārējās Baltijas valstīs tas ir nedaudz augstāks (31.attēls). 

Aptuveni trešā daļa jeb 31% Latvijas iedzīvotāju piekrīt, ka uzticas reliģiskām 
organizācijām. Igaunijā situācija ir līdzīga – 30% piekrīt apgalvojumam. Savukārt 
Lietuvā 60% iedzīvotāju piekrīt, ka uzticas reliģiskām organizācijām (32.attēls). 

Tie Latvijas iedzīvotāji, kas piedalās kādā tautas mākslas kolektīvā, kopumā uzticas 
sava kolektīva dalībniekiem – 75% norāda, ka piekrīt apgalvojumam, 26% ir tādi, kas 
pilnībā piekrīt, bet 49% - drīzāk piekrīt. Igaunijā dati ir līdzīgi. Savukārt Lietuvā kopumā 
79% uzticas sava kolektīva dalībniekiem, kamēr pilnībā piekrīt liela daļa respondentu 
– 47%, drīzāk piekrīt 32%. (33.attēls). 
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28.attēls. Uzticības līmenis ģimenes locekļiem un tuvākajiem draugiem. 

 

 

29.attēls. Uzticības līmenis darba kolēģiem. 
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30.attēls. Uzticības līmenis savas pašvaldības politiķiem. 

 

 

31.attēls. Uzticības līmenis valsts politiķiem. 
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32.attēls. Uzticības līmenis ģimenes locekļiem un tuvākajiem draugiem. 

 

 

33.attēls. Uzticības līmenis ģimenes locekļiem un tuvākajiem draugiem. 
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Pilnībā piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu Grūti pateikt

Es kopumā uzticos reliģiskajām organizācijām (%)
LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA

n = 3030
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Pilnībā piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Pilnībā nepiekrītu Grūti pateikt

Es kopumā uzticos sava tautas mākslas kolektīva 
dalībniekiem (%)

LATVIJA IGAUNIJA LIETUVA

n = 976 (LAT: n = 357; EST: n = 414; LTU: n = 205)
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Baltijas valstu iedzīvotājiem tika lūgts raksturot iesaisti dažādās organizācijās.  

12% Latvijas iedzīvotāji ir kādas nevalstiskās organizācijas, biedrības, kluba biedri, 
kamēr 20% Igaunijas un 14% Lietuvas iedzīvotāji ir biedri (34.attēls). 

Profesionālas organizācijās darbojas 9% Latvijas, 14% Igaunijas un 9% Lietuvas 
iedzīvotāji (35.attēls).  

Politiskās organizācijās vai partijās ir iesaistīti 4% Latvijas, 5% Igaunijas un 4% Lietuvas 
iedzīvotāji (36.attēls).  

Kopumā var secināt, ka Igaunijas iedzīvotāji ir nedaudz aktīvāki, iesaistoties dažādās 
organizācijās. 

34.attēls. Iesaiste nevalstiskās organizācijās, biedrībās, klubos. 

 

 

35.attēls. Iesaiste profesionālās organizācijās. 
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36.attēls. Iesaiste politiskās organizācijās vai partijās. 

 

Baltijas valstu iedzīvotājiem bija jāraksturo, cik bieži vidēji mēnesī tie pavada savu brīvo 
laiku kopā ar saviem draugiem un/vai paziņām, un/vai kolēģiem (37.attēls). 

Kopumā var secināt, ka visu trīs valstu iedzīvotāji visbiežāk savu brīvo laiku ar viņiem 
pavada kopā dažas reizes nedēļā (26-33%) vai dažas reizes mēnesī (27-39%). Brīvo 
laiku ar draugiem, paziņām, kolēģiem nepavada 2-6% Baltijas valstu iedzīvotāji. 

 

37.attēls. Brīvā laika pavadīšana kopā ar draugiem, paziņām un kolēģiem. 
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4. RESPONDENTU RAKSTUROJUMS 
Aptaujas mērķa grupa ir Baltijas valstu pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 
gadiem. Kopā tika aptaujāti 3030 respondenti (1010 Latvijā, 1010 Igaunijā un 1010 
Lietuvā). Pētījuma dati tika svērti, kas nozīmē to, ka katras valsts datu failā tika koriģēts 
pētījuma izlases sadalījums, to pietuvinot attiecīgās valsts iedzīvotāju atbilstošajā 
vecumā struktūrai (tika ņemti vērā 5 parametri – dzimums, tautība, vecums, reģions, 
apdzīvotas vietas tips, Igaunijā netika ņemts vērā apdzīvotas vietas tips). Zemāk 
atspoguļots respondentu raksturojums pēc datu svēršanas procedūras pielāgošanas 
(15.tabula). Respondentu raksturojošie elementi ir – dzimums, vecums, dzīvesvietas 
tips, izglītība, nodarbošanās, valoda, kādā runā mājsaimniecībā, cilvēku skaits 
mājsaimniecībās, ienākumi un tautība.  

15.tabula. Respondentu raksturojums. 

LATVIJA (n = 1010) % IGAUNIJA (n = 1010) % LIETUVA (n = 1010) % 
DZIMUMS DZIMUMS DZIMUMS 

Vīrietis 48 Vīrietis 48 Vīrietis 42 
Sieviete 52 Sieviete 52 Sieviete 54 

VECUMS VECUMS VECUMS 
15 - 18 gadi 5 15 - 18 gadi 6 15 - 18 gadi 6 
19 - 25 gadi 10 19 - 25 gadi 10 19 - 25 gadi 12 
26 - 35 gadi 20 26 - 35 gadi 20 26 - 35 gadi 17 
36 - 50 gadi 27 36 - 50 gadi 27 36 - 50 gadi 26 
51 - 65 gadi 27 51 - 65 gadi 26 51 - 65 gadi 28 
66 - 74 gadi 11 66 - 74 gadi 12 66 - 74 gadi 11 

DZĪVESVIETAS TIPS DZĪVESVIETAS TIPS DZĪVESVIETAS TIPS 
Galvaspilsēta 33 Galvaspilsēta 32 Galvaspilsēta 19 

Pilsētas 35 Pilsētas 37 Pilsētas 48 
Lauki 32 Lauki 31 Lauki 33 
IZGLĪTĪBA IZGLĪTĪBA  IZGLĪTĪBA 

Sākumskola vai nepabeigta 
pamatizglītība (līdz 8-9 klasēm) 0.3 

Sākumskola vai nepabeigta 
pamatizglītība (līdz 8-9 

klasēm) 
1 

Sākumskola vai nepabeigta 
pamatizglītība (līdz 8-9 

klasēm) 
2 

Pamatizglītība (8- 9 klases) 7 Pamatizglītība (8- 9 klases) 10 Pamatizglītība (8- 9 klases) 6 
Vidējā (pabeigta vidusskola, 

ģimnāzija) 17 Vidējā (pabeigta vidusskola, 
ģimnāzija) 18 Vidējā (pabeigta vidusskola, 

ģimnāzija) 18 

Profesionālā vidējā (pabeigta 
arodskola, arodvidusskola, 33 Profesionālā vidējā (pabeigta 

arodskola, arodvidusskola, 26 Profesionālā vidējā (pabeigta 
arodskola, arodvidusskola, 27 

Vidējā un šobrīd studēju 
augstskolā 3 Vidējā un šobrīd studēju 

augstskolā 6 Vidējā un šobrīd studēju 
augstskolā 5 

Augstākā izglītība - bakalaura 
grāds, t.sk. pabeigta 25 Augstākā izglītība - bakalaura 

grāds, t.sk. pabeigta 17 
Augstākā izglītība - 

bakalaura grāds, t.sk. 
pabeigta 

27 

Augstākā izglītība - maģistra 
grāds 14 Augstākā izglītība - maģistra 

grāds 22 Augstākā izglītība - maģistra 
grāds 15 

Augstākā izglītība - doktora 
grāds 1 Augstākā izglītība - doktora 

grāds 1 Augstākā izglītība - doktora 
grāds 1 

NODARBOŠANĀŠ NODARBOŠANĀS  NODARBOŠANĀS 

pats sev darba devējs 
(pašnodarbinātais, uzņēmējs) 12 pats sev darba devējs 

(pašnodarbinātais, uzņēmējs) 14 
pats sev darba devējs 

(pašnodarbinātais, 
uzņēmējs) 

11 

strādājat ģimenes uzņēmumā, 
zemnieku saimniecībā bez 

algas 
1 

strādājat ģimenes uzņēmumā, 
zemnieku saimniecībā bez 

algas 
7 

strādājat ģimenes 
uzņēmumā, zemnieku 
saimniecībā bez algas 

2 
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algots darbinieks 54 algots darbinieks 52 algots darbinieks 51 

bērna kopšanas atvaļinājumā 
(līdz 1,5 gadiem) 2 bērna kopšanas atvaļinājumā 

(līdz 1,5 gadiem) 3 
bērna kopšanas 

atvaļinājumā (līdz 1,5 
gadiem) 

2 

bezdarbnieks, meklējat darbu 5 bezdarbnieks, meklējat darbu 2 bezdarbnieks, meklējat 
darbu 6 

pensijā 17 pensijā 13 pensijā 17 
mājsaimniece/ atbildīgais par 

mājsaimniecību 3 mājsaimniece/ atbildīgais par 
mājsaimniecību 1 mājsaimniece/ atbildīgais 

par mājsaimniecību 2 

skolnieks, students 8 skolnieks, students 8 skolnieks, students 9 
Cits (ierakstiet) 0 Cits (ierakstiet) 1 Cits (ierakstiet) 0 

VALODA, KĀDĀ RUNĀ ĢIMENĒ VALODA, KĀDĀ RUNĀ ĢIMENĒ VALODA, KĀDĀ RUNĀ ĢIMENĒ 
Latviešu 58 Igauņu 68 Lietuviešu 88 
Krievu 34 Krievu 27 Krievu 5 

Vienlīdz bieži latviešu un krievu 
valodā 7 Vienlīdz bieži igauņu un krievu 

valodā 3 Vienlīdz bieži lietuviešu un 
krievu valodā 3 

Angļu 0 Angļu 0.3 Angļu 0 
Citā 1 Citā 1 Citā 4 

CILVĒKU SKAITS MĀJSAIMNIECĪBĀ CILVĒKU SKAITS 
MĀJSAIMNIECĪBĀ 

CILVĒKU SKAITS 
MĀJSAIMNIECĪBĀ 

1 14 1 14 1 14 
2 29 2 31 2 31 
3 22 3 21 3 19 
4 20 4 21 4 20 
5 9 5 9 5 9 
6 4 6 2 6 4 
7 1 7 1 7 1 
8 0.3 8 0.4 8 1 
9 0.1 9 0.3 9 1 
10 0.2 11 0.1 10 0.3 
11 0.2 47 0.1 11 0.1 
12 0.1   12 0.1 

IENĀKUMI MĒNESĪ UZ 1 CILVĒKU 
(PĒC NODOKĻIEM) 

IENĀKUMI MĒNESĪ UZ 1 CILVĒKU 
(PĒC NODOKĻIEM)NOMAKSAS) 

IENĀKUMI MĒNESĪ UZ 1 
CILVĒKU (PĒC NODOKĻIEM) 

Līdz EUR 30 0.3 Līdz EUR 30 0.0 Līdz EUR 30 0.3 
EUR 31 – 50 0.2 EUR 31 – 50 0.2 EUR 31 – 50 1 
EUR 51 – 70 0.6 EUR 51 – 70 0.1 EUR 51 – 70 0.3 
EUR 71 – 90 0.3 EUR 71 – 90 0.0 EUR 71 – 90 1 

EUR 91 – 110 2 EUR 91 – 110 0.0 EUR 91 – 110 2 
EUR 111 – 130 2 EUR 111 – 130 0.1 EUR 111 – 130 1 
EUR 131 – 150 3 EUR 131 – 150 0.1 EUR 131 – 150 3 
EUR 151 – 170 2 EUR 151 – 170 1 EUR 151 – 170 2 
EUR 171 – 220 8 EUR 171 – 220 1 EUR 171 – 220 9 
EUR 221 – 290 9 EUR 221 – 290 3 EUR 221 – 290 7 
EUR 291 – 360 11 EUR 291 – 360 5 EUR 291 – 360 12 
EUR 361 – 430 8 EUR 361 – 430 10 EUR 361 – 430 8 
EUR 431 – 570 11 EUR 431 – 570 14 EUR 431 – 570 10 

EUR 571 un vairāk 20 EUR 571 un vairāk 41 EUR 571 un vairāk 20 
Nav atbildes 10 Nav atbildes 8 Nav atbildes 8 
Grūti pateikt 15 Grūti pateikt 18 Grūti pateikt 18 

TAUTĪBA TAUTĪBA  TAUTĪBA  

Latvietis 59 Igaunis 68 Latvietis 87 
Krievs 28 Cita 32 Krievs 5 
Cita 13   Cita 8 

KOPĀ 100 KOPĀ 100 KOPĀ 100 
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PIELIKUMI 

 LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAR DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM 

 
Pētījumu kompānija Kantar TNS pēc Latvijas Kultūras akadēmijas pasūtījuma veic aptauju ar 
mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas paradumus un attieksmi pret 
kultūras mantojumu. Aptauja ir anonīma, iegūtie dati tiks analizēti apkopotā veidā, atsevišķas 
atbildes analizētas netiks. Aptauja aizņems 20 minūtes.  

 IEVADA JAUTĀJUMI 

J1. 
Lūdzu, nosauciet, kas, Jūsuprāt, ir kopīgs lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju! 

 PROG: Kods 1 ir atvērtā atbilde 
 Int: tikai viena atbilde 
1 Lūdzu, nosauciet, kas!: ________________ 
2 Nav nekā kopīga 

  

J2. Lūdzu, vienā līdz trīs vārdos nosauciet, kāda ir Jūsu pirmā asociācija ar Dziesmu un deju 
svētkiem! 

 PROG: Atvērtais jautājums 
 INT: Ierakstiet no viena līdz trīs vārdiem! 
1 ________________________________________________ 
2 Grūti pateikt/ NA 
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 SAIKNE AR SVĒTKIEM        

J3. 

Vai Jūs kādreiz (jebkad dzīves laikā) esat piedalījies 
(-usies) un/vai apmeklējis (-usi) nodarbības kādā 
interešu izglītības pulciņā, kolektīvā, 
amatiermākslas grupā, kas nav skolas mācību 
ietvaros?        

 INT: Nolasīt katru aktivitāti. Viena atbilde katrā rinā.        

 
INT: Šajā jautājumā domātas tādas kolektīvas 
aktivitātes, kas NAV skolas mācību ietvaros. Jautāt 
maksimāli brīvi, lai intervējamais pats pašidentificējas.        

 

Aktivitāte 

Piedalījos 
tikai 

pirmsskola
s un skolas 

laikā 

Piedalījos 
dažādos 
dzīves 

posmos, 
šobrīd 
vairs 

nepiedalo
s 

Piedalījo
s 

dažādos 
dzīves 

posmos, 
arī 

šobrīd 

Piedalos 
visu 

mūžu, 
arī 

šobrīd 

Piedalos 
šobrīd, 

bet sāku 
tikai 

nesen 

Nekad 
neesmu 
to darījis 

(-usi) 

Grūti 
pateikt 

1 Dejošana (tautas dejas, mūsdienu dejas, sporta dejas 
u.c.) 1 2 3 4 5 6 99 

2 Dziedāšana (kori, ansambļi, popgrupas u.c. 
dziedāšanas veidi) 1 2 3 4 5 6 99 

3 Mūzikas instrumenta spēlēšana 1 2 3 4 5 6 99 
4 Dalība amatierteātrī 1 2 3 4 5 6 99 
5 Vizuālās mākslas pulciņi 1 2 3 4 5 6 99 
6 Amatniecība, rokdarbi 1 2 3 4 5 6 99 

7 
Sports (komandas sporta veidi vai sporta aktivitātes, 
kas tiek veiktas trenera/ instruktora pavadībā kopā ar 
citiem sportistiem) 

1 2 3 4 5 6 99 

 



 

 

J4. Vai un kādā veidā Jūs esat bijis saistīts(-a) ar Dziesmu un deju svētkiem? 

 

INT: Paskaidrojiet - šeit mēs domājam visus Svētkus - gan Vispārējos, gan Skolu 
jaunatnes, gan Svētku nedēļu, kuros Jūs varētu būt piedalījies, iesaistījies jebkurā no 
minētajiem veidiem jebkad mūžā! Lūdzu, sniedziet atbildi par visiem Dziesmu un deju 
svētkiem, kuros esat piedalījies, bijis iesaistīts. 

 INT: Nolasīt visus atbilžu variantus! Atzīmēt  

1 
Sekoju līdzi Dziesmu un deju svētku nedēļās notikumiem plašsaziņas līdzekļos (TV, 
radio, internets, presē) 

2 
Sekoju līdzi sociālajos tīklos (draugiem.lv, facebook, twitter, instagram, youtube, flickr 
u.c.) 

3 Skatījos svētku pasākumus TV un/vai klausījos radio 

4 
Skatījos svētku pasākumus klātienē (noslēguma koncerti,  svētku koncerti u.c. 
pasākumi)  

5 Skatījos Svētku gājienu klātienē 

6 
Sniedzu ar Svētkiem saistītus pakalpojumus (ēdināšana, tirdzniecība, aprīkojuma 
nodrošināšana u.c.) 

7 Informēju par svētkiem (žurnālists, pētnieks u.c.) 

8 
Sniedzu atbalsta funkcijas, piemēram, finansiālo atbalstu/ izmitināšanas atbalstu/ tērpu 
gatavošanu u.c. 

9 
Piedalījos svētku organizēšanā (t.sk. arī kā brīvprātīgais un rīkotāju nozīmēts 
pienākumu veicējs/koordinators) 

10 
Strādāju kā algots darbinieks(-ce), kas sadarbojas ar tiem kolektīviem, kas piedalās 
Dziesmu un deju svētkos (repetitors, koncertmeistars u.tml.) 

11 Piedalījos kā Svētku dalībnieks(-ce) (kolektīva dalībnieki, vadītāji, virsvadītāji u.tml.) 

12 Piedalīšos kā Svētku dalībnieks(-ce) 2018.gada Svētkos (šobrīd tam gatavojos) 

99 Grūti pateikt 

14 Neesmu saistīts(-a) ar Dziesmu un deju svētkiem 

  
 PROG: J4.1 UZDOD, JA J4 KODS 9 (PIEDALĪJĀS SVĒTKU ORGANIZĒŠANĀ) 

J4.1 Lūdzu, precizējiet, kā tieši piedalījāties Svētku organizēšanā! 

 INT: Atzīmēt visu atbilstošo! 

1 
Kā pašvaldības pārstāvis (piemēram, pašvaldību kultūras nodaļas darbinieks, 
pašvaldības struktūrvienības/institūcijas darbinieks, kultūras centru vadītājs u.c.) 

2 Kā brīvprātīgais 
3 Kā svētku rīkotājs  
4 Kā konsultatīvās padomes pārstāvis  

5 Kā mākslinieks (mūziķis, komponists, vizuālās koncepcijas autors u.tml.) 

6 Cits (Lūdzu, nosauciet, kas!) ………………………. 
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J4.2.1_a 

PROG: J4.2.1_A UZDOT TIEM, KURIEM J4 KODS 11 (IR PIEDALĪJIES SVĒTKOS 
KĀ DALĪBNIEKS) 
Lūdzu, precizējiet, kāda kolektīva sastāvā Jūs piedalījāties Svētkos: 

INT: Nolasīt visus variantus, atzīmēt visus atbilstošos! 
 INT: atgādiniet respondentam, ka šajā gadījumā runa ir par dalību Svētkos, nevis 

jebkādā kolektīvā! 
1 Kora  
2 Deju kolektīva/ grupas  
3 Pūtēju orķestra  
4 Koklētāju ansambļa  
5 Tautas lietišķās mākslas studijas  
6 Amatierteātra  
7 Tautas mūzikas grupas  
8 Folkloras kopas, etnogrāfiskā ansambļa  
9 Vokālā ansambļa  

10 Mazākumtautības kolektīva  
11 Cits (Lūdzu, ierakstiet!) ________________________________ 

  

 PROG: J4.2.1_B UZDOT TIEM, KURIEM J4 KODS 12 (PLĀNO PIEDALĪTIES 
2018.GADA SVĒTKOS) 

J4.2.1_b 
Lūdzu, precizējiet, kāda kolektīva sastāvā Jūs plānojat piedalīties 2018. gada 

Svētkos! 

 INT: Nolasīt visus variantus, atzīmēt visus atbilstošos! 
 INT: atgādiniet respondentam, ka šajā gadījumā runa ir par dalību Svētkos, nevis 

jebkādā kolektīvā! 
1 Kora  
2 Deju kolektīva/ grupas  
3 Pūtēju orķestra  
4 Koklētāju ansambļa  
5 Tautas lietišķās mākslas studijas  
6 Amatierteātra  
7 Tautas mūzikas grupas  
8 Folkloras kopas, etnogrāfiskā ansambļa  
9 Vokālā ansambļa  

10 Mazākumtautības kolektīva  
11 Cits (Lūdzu, ierakstiet!) ________________________________ 

  
 PROG: Uzdod tikai tiem, kuriem J.4. kods 11 – ir bijuši dalībnieki 
 PROG: tikai viena atbilde 

J.4.3. 
Vai Jūs piedalījāties 2013.gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos vai 

2015. gada Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos? 

1 Jā, piedalījos 2013. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos 
2 Jā, piedalījos 2015. gada Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 

3 
Jā, piedalījos 2013. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un 2015. gada 
Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 

4 Nē, neesmu piedalījies (-usies) 
99 Grūti pateikt 
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 PROG: UZDOD VISIEM, KURIEM J.4. NAV 11 un NAV 12 
J5.  Vai Jūs kādreiz gribētu piedalīties Svētku kustībā kā kolektīva dalībnieks(-ce)? 

 PROG: tikai 1 atbilde 
1 Noteikti gribētu 
2 Drīzāk gribētu 
3 Drīzāk negribētu 
4 Noteikti negribētu 

99 Grūti pateikt 
  
 PROG: UZDOD, JA J4 KODS 14 VAI KODS 11, BET NAV KODS 12 

J6. 
Kas ir galvenie šķēršļi tam, kādēļ Jūs nepiedalāties Dziesmu un deju svētkos kā 

dalībnieks(-ce)? 

 PROG: NE VAIRĀK KĀ 3 ATBILDES 
 INT: SPONTĀNI; piekodēt atbilstošāš atbildes 

1 Man nav atbilstošu radošu prasmju 
2 Man nav laika piedalīties kolektīva ikdienas mēģinājumos 
3 Tas prasa pārāk lielu finansiālo ieguldījumu 
4 Man nepatīk kolektīvas darbības 
5 Kolektīvā un svētku organizācijā nerunā manā dzimtajā valodā 
6 Uzskatu, ka tas attiecas tikai uz latviešu tautu 
7 Neinteresē šāda tipa kultūras un mākslas norises 
8 Uzskatu, ka tas ir Padomju mantojums 
9 Šādas aktivitātes nav populāras manu draugu/radu/paziņu lokā 

10 Mani neinteresē tautas māksla un amatiermāksla 
11 Man nav brīva laika 
12 Nezinu par savām iespējām piedalīties 
13 Nepiemēroti Svētku norises laiki 
14 Pārāk liela slodze darbā/ nepiemērots darba režīms 
15 Esmu dzirdējis (-usi) negatīvas atsauksmes par kolektīvu darbību 
16 Es vairs nemācos skolā 
17 Cits (Lūdzu, ierakstiet!) ______________________ 
99 Grūti pateikt 

  

 PROG: UZDOD, JA J4 KODS NAV KODA 4 UN 5 (T.I., UZDOD TIEM, KURI NAV 
KLĀTIENĒ SKATĪJUŠIES) 

J7. 
Kas ir galvenie iemesli, kāpēc līdz šim neesat klātienē vērojis Dziesmu un deju 

svētkus? 

 PROG: NE VAIRĀK KĀ 3 ATBILDES 
 INT: SPONTĀNI; piekodēt atbilstošās atbildes 

1 Negatīva pieredze iepriekš 
2 Man nav finansiālo līdzekļu šādām aktivitātēm 
3 Man ir grūti/ sarežģīti nokļūt uz pasākumu norises vietām 
4 Man nav brīva laika 
5 Man neinteresē šāda tipa kultūras un mākslas norises 
6 Veselības problēmas 
7 Nav ar ko iet kopā, nevēlos pasākumus apmeklēt vienatnē 
8 Nevaru dabūt biļetes uz Svētku pasākumiem 
9 Biļetes uz Svētku pasākumiem ir pārāk dārgas 

10 Nezinu, kad notiek/ nav informācijas par pasākumu norisi 
11 Neviens no maniem draugiem/radiem/paziņām neapmeklē šos pasākumus 
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12 Svētkos esmu aizņemts (-a) jau kā dalībnieks/ organizators/ citādi iesaistītais 
13 Nezināju, ka šādi Svētki notiek 
14 Uzskatu, ka tas attiecas tikai uz latviešu tautu 
15 Svētku organizācijā un pasākumos nerunā manā dzimtajā valodā 
16 Uzskatu, ka tas ir Padomju mantojums 
17 Mani neinteresē tautas māksla 
18 Pasākumi notiek man nepiemērotos laikos 
19 Pārāk liela slodze darbā 
20 Esmu dzirdējis negatīvas atsauksmes par dalībnieku pieredzi Svētkos 
21 Cits (Lūdzu, ierakstiet!) ______________________ 
99 Grūti pateikt 

  
 PROG: UZDOD VISIEM 

J8.  

Vai kāds no Jūsu ģimenes, arī iepriekšējās paaudzēs, ir piedalījies kā dalībnieks 

kādos Dziesmu un deju svētkos, piemēram, kā kolektīva dalībnieks, kolektīva 

vadītājs, virsdiriģents, goda virsdiriģents, virsvadītājs, goda virsvadītājs?  

 Int.: Atzmēt visas atbilstošās atbildes 
1 Jā, mani vecāki (vai viens no viņiem) 
2 Jā, mani bērni 
3 Jā, mani mazbērni 
4 Jā, mani brāļi/ māsas 
5 Jā, mans partneris(-e)/ dzīvesbiedrs(-e) 
6 Jā, citi radinieki 
7 Nē, nav  

99 Grūti pateikt 
  

J9.  

Kas, Jūsuprāt, ir galvenie ieguvumi, ko cilvēkiem sniedz līdzdalība Dziesmu un 

deju svētku kustībā? Ar dalību Dziesmu un deju svētku kustībā mēs saprotam 

dalību kolektīvā, dalību ar Svētkiem saistītos pasākumos u.tml. 

 PROG: MAX 5 ATBILDES. 
 Int: SPONTĀNI. Piekodēt atbildes. Tincināt. Ja respondents pats neko nenosauc, nolasīt 

priekšā visus atbilžu variantus. 
1 Unikāla/vienreizēja pieredze  
2 Iespēja izpaust savas radošās spējas/ dalība attīsta radošumu 
3 Spilgtas emocijas, ko nesniedz nekas cits  
4 Nostiprināta nacionālās piederības sajūta, piederība Latvijas valstij 
5 Nostiprināta kopības sajūta ar visu Latvijas tautu  
6 Iegūta tāda informācija, ko citur nav iespējams iegūt  
7 Iegūti jauni draugi un paziņas, t.sk. citu kolektīvu dalībnieki 
8 Iespēja būt kopā ar citādiem cilvēkiem un iepazīt viņus 
9 Iespēja saturīgi, jēgpilni pavadīt brīvo laiku 

10 Ieguldījums latviešu tradīcijas - Dziesmu un deju svētku - uzturēšanas procesā 
11 Iespēja būt kopā ar ģimeni un/vai turpināt tās tradīcijas 
12 Atzinība no citiem cilvēkiem 
13 Iespēja izrauties no ikdienas 
14 Iegūta enerģija un stimuls darbam profesionālajā jomā 
15 Atalgojums (man par to maksā algu) 
16 Uzlabota fiziskā forma 
17 Cits (Lūdzu, ierakstiet!) ______________________ 
99 Grūti pateikt 
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UZSKATI PAR DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM, TO IETEKMI UN ORGANIZĀCIJU 

J10. 
Novērtējiet, lūdzu, vai, Jūsuprāt, visiem Latvijas iedzīvotājiem ir vienlīdzīgas 

iespējas kļūt par 2018. gada Dziesmu un deju svētku dalībniekiem? 

 PROG: UZDOD VISIEM; 1 atbilde 
1 Noteikti ir vienlīdzīgas iespējas  
2 Drīzāk ir vienlīdzīgas iespējas 
3 Drīzāk nav vienlīdzīgas iespējas 
4 Noteikti nav vienlīdzīgas iespējas 

99 Grūti pateikt 
  
 PROG: UZDOD TIEM, KURIEM J10 KODI 3 VAI 4 

J11.  

2018. gadā norisināsies nākamie Dziesmu un deju svētki Latvijā. Kas, Jūsuprāt, 

traucē tiem iedzīvotājiem, kas to vēlas, kļūt par 2018. gada Dziesmu un deju 

svētku dalībniekiem?  

 PROG.: MAX 3 ATBILDES; KODS 12 IR IZSLĒDZOŠS 
 Int. Spontāni, atzīmēt atbilstošo 

1 Laika trūkums 
2 Atbalsta trūkums no darba devējiem 
3 Zemi ienākumi 
4 Dzīves vietas ģeogrāfiskā atrašanās vieta 
5 Ģimenes atbalsta trūkums 
6 Profesionālās darbības specifika (piemēram, sezonalitāte uc.)  
7 Nav iespēju kļūt par kolektīva dalībnieku  
8 Nav atbilstošu radošo prasmju, spēju 
9 Kolektīva nepilnības  

10 Vecums 
11 Veselības stāvoklis 
12 Nekas netraucē 
14 Cits (Lūdzu, ierakstiet!) ______________________ 
99 Grūti pateikt 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROG: J12 UZDOD VISIEM       

J12.  Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat katram no šiem apgalvojumiem? Lūdzu, sniedziet savu atbildi skalā no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē 
"Pilnībā nepiekrītu", bet 5 nozīmē "Pilnībā piekrītu". 

   

5 

4 3 2 

1 
Grūti 

pateikt Pilnībā 
piekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

1 Piedalīšanās Dziesmu un deju svētkos un/vai to apmeklēšana ir mūsu 

ģimenes tradīcija 
5 4 3 2 1 99 

2 Dziesmu un deju svētkos man ir iespēja būt kopā ar savu tautu 5 4 3 2 1 99 
3 Dziesmu un deju svētkos es varu apliecināt savu nacionālo piederību 5 4 3 2 1 99 

4 Dziesmu un deju svētki man personiski ir spēcīgs emocionāls 

pārdzīvojums 
5 4 3 2 1 99 

 

 PROG: UZDOD VISIEM       

J13. Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat katram no šiem apgalvojumiem? Lūdzu, sniedziet savu atbildi skalā no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē 
"Pilnībā nepiekrītu", bet 5 nozīmē "Pilnībā piekrītu". 

 
  

5 

4 3 2 

1 

Grūti 
pateikt Pilnībā 

piekrītu 

Pilnībā 

nepiekrītu 

1 Dziesmu un deju svētki vieno visas Latvijā dzīvojošās tautības 5 4 3 2 1 99 

2 Dziesmu un deju svētki ir svarīga Latvijas atpazīstamības zīme 

starptautiskā mērogā 
5 4 3 2 1 99 

3 No gājiena varētu atteikties, jo Svētki neko būtiski nezaudētu 5 4 3 2 1 99 

4 Ja es apmeklētu Dziesmu un deju svētku pasākumus, es gribētu valkāt 

tautas tērpu 
5 4 3 2 1 99 

5 Dziesmu un deju svētki ir laba iespēja izklaidēties kopā ar draugiem 5 4 3 2 1 99 
6 Dziesmu un deju svētki vieno ģimenes 5 4 3 2 1 99 
7 Dziesmu un deju svētki stiprina partnerattiecības 5 4 3 2 1 99 
8 Svētku organizēšana valstij un pašvaldībām izmaksā pārāk dārgi 5 4 3 2 1 99 
9 Svētki interesē tikai nelielai sabiedrības daļai 5 4 3 2 1 99 
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10 Dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšana ir būtiska nelielai Latvijas 

iedzīvotāju daļai 
5 4 3 2 1 99 

11 Svētku programmai jābūt tādai, lai tā piesaistītu daudz tūristu 5 4 3 2 1 99 

12 Svētku programmai jābūt tādai, lai tā piesaistītu daudz skatītāju - Latvijas 

iedzīvotājus 
5 4 3 2 1 99 

13 Svētku repertuārā jābūt arī citu tautu (ne tikai latviešu) dziesmām un 

dejām 
5 4 3 2 1 99 

 

 SVĒTKU PASĀKUMI/ GĀJIENS 
  

 Turpmāk, lūdzu, raksturojiet savu Dziesmu un deju svētku 
pasākumu apmeklējumu kā skatītājs! 

J14_a Sakiet, vai Jūs esat iepriekš apmeklējis(-usi)…? 
1 Deju grupu galveno pasākumu 

2 Noslēgumu koncertu koriem u.c. pieaicinātajām grupām 

3 Svētku gājienu 

4 Citu pasākumu (Lūdzu, nosauciet, kādu) _______ 

5 Neesmu apmeklējis 

  

J14_b Sakiet, vai Jūs gribētu apmekēt 2018. gada Latvijas simtgades 
ietvaros notiekošo Dziesmu un deju svētku… 

1 Deju grupu galveno pasākumu 

2 Noslēgumu koncertu koriem u.c. pieaicinātajām grupām 

3 Svētku gājienu 

4 Citu pasākumu (Lūdzu, nosauciet, kādu) _______ 

5 Nevēlos apmeklēt 

 



 

 

J14_c Sakiet, vai Jūs gribētu apmeklēt Dziesmu un deju svētkus Igaunijā un/vai Lietuvā? 

1 Jā 

2 Drīzāk jā 

3 Drīzāk nē 

4 Nē 
  
 PAR REPERTUĀRU 

J15. Lūdzu, nosauciet dziesmu, kuru Jūs gribētu dzirdēt Dziesmu un deju svētku 
noslēguma koncertā? 

 PROG: ATVĒRTAIS JAUTĀJUMS 

 
Int: Pierakstīt informāciju par TIKAI VIENU dziesmu; droši pierakstiet arī dziesmas izpildītāju, 
dziesmas tekstu, ja respondents to sauc (īpaši, ja nevar atcerēties dziesmas nosaukumu, 
autoru) 

1 ________________________________________ 
2 Grūti pateikt 

  
  
 PAR SVĒTKIEM KĀ TRADĪCIJU UN NEMATERIĀLO KULTŪRAS MANTOJUMU 

J16_a Lūdzu, norādiet, kam no šiem, Jūsuprāt, ir būtiskākā loma Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas saglabāšanā un attīstībā! 

 PROG: MULTI 
 Int: nolasīt, atzīmēt atbilstošo 

1 Kultūras ministrijai  

2 Svētku rīkotājinstitūcijai - Latvijas Nacionālajam kultūras centram 

3 Pašvaldībām 

4 Kolektīvu mākslinieciskajiem vadītājiem 

5 Procesa virsvadītājiem un virsdiriģentiem (t.sk. pilsētu/ novadu/ apriņķu)  

6 Kārtējo Dziesmu un deju svētku virsvadītājiem un virsdiriģentiem 

7 Goda virsvadītājiem un virsdiriģentiem 

8 Kolektīvu dalībniekiem 

9 Skatītājiem/ apmeklētājiem 

10 Dziesmu un deju svētku konsultatīvajai padomei (Latvijā – Mākslinieciskajai padomei) 

11 Radošajiem profesionāļiem (komponisti, horeogrāfi, režisori, scenogrāfi u.tml.) 

12 Nevalstiskajām organizācijām 

13 Medijiem un sociālajiem tīkliem 

14 Tradīciju pētniekiem un dokumentētājiem 

99 Grūti pateikt 
  
 PROG: JAUTĀT, JA J16_a IR VAIRĀK NEKĀ 3 ATBILDES 

J16_b Kuriem trīs no šiem, Jūsuprāt, ir būtiskākā loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanā un attīstībā? 

 Int: nolasīt, atzīmēt atbilstošo 
 PROG: MAX 3 ATBILDES 
 Saraksts no J16_a 

 



 

 

 PAR DZIESMU UN DEJU SVĒTKU ATTĪSTĪBU NĀKOTNĒ       

J17. 

Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat šiem apgalvojumiem par 
Dziesmu un deju svētku attīstību? Lūdzu, sniedziet savu atbildi 
skalā no 1 līdz 5, kur 1 nozīmē "Pilnībā nepiekrītu", bet 5 nozīmē 
"Pilnībā piekrītu". 

      
 PROG: VIENA ATBILDE KATRĀ RINDĀ; ROTĒT       
 Int: Nolasīt       

   

5 

4 3 2 

1 

Grūti 
pateikt Pilnībā 

piekrītu 
Pilnībā 

nepiekrītu 

1 Svētku norisi jāsaglabā iespējami tuvu to tradicionālajai formai 5 4 3 2 1 99 

2 
Svētku programmā katros svētkos jāiekļauj jauni elementi (jauni 
skaņdarbi, jaunas dejas u.c.) 5 4 3 2 1 99 

3 
Koncerti jāpapildina ar moderno tehnoloģiju sasniegumiem (projekcijas, 
gaismas efekti utt.) 5 4 3 2 1 99 

4 Ir svarīgi, lai Svētku repertuārs ir izpildīts augstā mākslinieciskā līmenī 5 4 3 2 1 99 

5 
Ir svarīgi, ka Svētkos var piedalīties ikviens iedzīvotājs, pat ja tas 
samazina repertuāra izpildījuma kvalitāti 5 4 3 2 1 99 

6 
Noslēguma koncertā jādzied dziesmas, kas patīk lielākajai daļai Svētku 
skatītāju  5 4 3 2 1 99 
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 INFORMĀCIJA PAR RESPONDENTU 
(SOCIĀLAIS KAPITĀLS)            

J18. 

Lūdzu, skalā no 1 līdz 10 novērtējiet savu 
piederību katram no šiem, kur 1 nozīmē 
"nemaz nepiederu", bet 10 nozīmē "ļoti lielā 
mērā" piederu.            

 PROG: viena atbilde katrā rindā            

   
10 ļoti lielā 

mērā 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 nemaz Grūti pateikt 

1 Jūsu dzīves vietai (pilsēta/ pagasts) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 
2 Novadam, kurā dzīvojat 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

3 
Reģionam (Rīga, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, 
Latgale) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

4 Latvijas valstij 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 
5 Baltijas valstīm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 
6 Eiropai 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

 

 PROG: KODU 6 UZDOT, JA J3 KĀDĀ NO JAUTĀJUMIEM IR KODS 3 
VAI 4 VAI 5 (ŠOBRĪD PIEDALĀS KĀDĀ KOLEKTĪVĀ)      

J19.  
Norādiet, lūdzu, cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat katram no 
šiem apgalvojumiem!      

 Int: viena atbilde katrā rindiņā      
   Pilnībā 

piekrītu 
Drīzāk 
piekrītu 

Drīzāk 
nepiekrītu 

Pilnībā 
nepiekrītu 

Grūti 
pateikt 

1 Es kopumā uzticos saviem ģimenes locekļiem un tuvākajiem draugiem 1 2 3 4 99 

2 
Es kopumā uzticos saviem darba kolēģiem 

1 2 3 4 
99 

Instrukcija intervētājam: ja nav kolēģu, atzīmēt atbildi "Grūti pateikt" 99 
3 Es kopumā uzticos savas pašvaldības politiķiem 1 2 3 4 99 
4 Es kopumā uzticos valsts politiķiem 1 2 3 4 99 
5 Es kopumā uzticos reliģiskajām organizācijām 1 2 3 4 99 
6 Es kopumā uzticos sava tautas mākslas kolektīva dalībniekiem 1 2 3 4 99 



 

 

J20. Vai Jūs esat kādas nevalstiskās organizācijas, biedrības, kluba dalībnieks (-ce)?  
 PROG: 1 ATBILDE 

1 Jā, esmu  
2 Nē, neesmu 
99 Grūti pateikt 

  

J21. Vai Jūs esat kādas profesionālas organizācijas, piemēram, Fotogrāfu asociācijas, 
Ārstu biedrības utt., dalībnieks(-ce)? 

 PROG: 1 ATBILDE 

1 Jā, esmu  
2 Nē, neesmu 
99 Grūti pateikt 

  

J22.  Vai Jūs esat kādas politiskas organizācijas vai partijas biedrs(-e)/ dalībnieks(-e)? 
 PROG: 1 ATBILDE 

1 Jā, esmu  
2 Nē, neesmu 
99 Grūti pateikt 

  

J23.  Cik bieži Jūs vidēji mēnesī pavadāt savu brīvo laiku kopā ar saviem draugiem 
un/vai paziņām, un/vai kolēģiem? 

 PROG: 1 ATBILDE 

1 Reizi 1-2 dienās 
2 Dažas reizes nedēļā 
3 Dažas reizes mēnesī 
4 Reizi mēnesī 
5 Retāk kā reizi mēnesī 
6 Ar draugiem, paziņām, kolēģiem brīvo laiku nepavadu 
99 Grūti pateikt 

 

 INFORMĀCIJA PAR RESPONDENTU  (DEMOGRĀFISKIE JAUTĀJUMI) 
 Turpmāk mēs vēlētos noskaidrot dažus jautājumus par Jums. 

D01. Respondenta dzimums 
 Int: Atzīmējiet respondenta dzimumu! 

1 Vīrietis 
2 Sieviete 

  
  

D02.  Kāds ir Jūsu vecums?    |__|__| 
 JA RESPONDENTS IR JAUNĀKS PAR 15 GADIEM UN VECĀKS PAR 74 GADIEM, 

INTERVIJU PĀRTRAUKT. 

1 Mazāk nekā 15 
2 15 - 24 
3 25 - 34 
4 35 - 44 
5 45 - 54 
6 55 - 64 
7 65 - 74 
8 Vairāk nekā 74 
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D03. Kurā Latvijas novadā Jūs dzīvojat? 
 NOVADU SARAKSTS 
  

D04. Kurā Latvijas pagastā Jūs dzīvojat? 
 ATTIECĪGĀ NOVADA PAGASTU SARAKSTS 

AUTOMĀTISKI PĀRKODĒT NO JAUT. D03. 

  

D05. Reģions 
1 Rīga 
2 Pierīga 
3 Vidzeme 
4 Kurzeme 
5 Zemgale 
6 Latgale 

  
 AUTOMĀTISKI PĀRKODĒT NO JAUT. D04. 

D06.1 Apdzīvotā vieta 
1 Rīga 
2 Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Jūrmala, Rēzekne, Jēkabpils, Valmiera 
3 Rajona centrs 
4 Cita pilsēta 
5 Neliels ciemats, ciems, lauki 

  
 AUTOMĀTISKI PĀRKODĒT NO JAUT. D04. 

D06.2 Apdzīvotā vieta 
1 Rīga 
2 Pilsēta 
3 Lauki 

  

D07. Kāda ir Jūsu augstākā iegūtā izglītība? 
1 Sākumskola vai nepabeigta pamatizglītība (līdz 8-9 klasēm) 
2 Pamatizglītība (8- 9 klases)  
3 Vidējā (pabeigta vidusskola, ģimnāzija) 
4 Profesionālā vidējā (pabeigta arodskola, arodvidusskola, tehnikums) 
5 Vidējā un šobrīd studēju augstskolā 

6 Augstākā izglītība - bakalaura grāds, t.sk. pabeigta koledža, vai profesionālā augstākā 
izglītība 

7 Augstākā izglītība - maģistra grāds 
8 Augstākā izglītība - doktora grāds 
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D08. Vai pašlaik Jūs esat . . .? 

 

Atzīmējiet tikai vienu atbildi.  
Uzmanību! 
Ja respondents ir strādājošs pensionārs (jeb invalīds), noskaidrojiet, vai alga ir lielāka 
par pensiju. 
      Ja alga lielāka par pensiju – atzīmējiet atbilstošo strādājošo kategoriju. 
     Ja alga mazāka par pensiju – atzīmējiet “… pensijā”. 

1 . . . pats sev darba devējs (pašnodarbinātais, uzņēmējs) 
2 … strādājat ģimenes uzņēmumā, zemnieku saimniecībā bez algas 
3 . . . algots darbinieks 
4 . . . bērna kopšanas atvaļinājumā (līdz 1,5 gadiem) 
5 . . . bezdarbnieks, meklējat darbu 
6 . . . pensijā 
7 . . . mājsaimniece/ atbildīgais par mājsaimniecību 
8 . . . skolnieks, students 
9  Cits (ierakstiet): .............................................. 

  

D09. Kādā valodā Jūs galvenokārt sarunājaties ar ģimenes locekļiem? 
 PROG: 1 ATBILDE 

1 Latviešu 
2 Krievu 
3 Vienlīdz bieži latviešu un krievu valodā 
4 Angļu 
5 Citā 

  

D10. Cik cilvēku (ieskaitot Jūs) ir Jūsu ģimenē, ar kuriem Jums ir kopīga ikdienas 
saimniecība un kuri dzīvo kopā ar Jums? 

 Int: Ierakstīt skaitu 

  |__|__| 
  

D11. 
Kādi pagājušajā mēnesī bija Jūsu ģimenes ienākumi pēc nodokļu atvilkšanas uz 
vienu cilvēku ģimenē, ņemot vērā visus ienākumus – algas, stipendijas, 
pabalstus, pensijas utt.? 

1 Līdz EUR 30  
2 EUR 31 – 50  
3 EUR 51 – 70  
4 EUR 71 – 90  
5 EUR 91 – 110  
6 EUR 111 – 130  
7 EUR 131 – 150  
8 EUR 151 – 170  
9 EUR 171 – 220  
10 EUR 221 – 290  
11 EUR 291 – 360  
12 EUR 361 – 430  
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13 EUR 431 – 570  
14 EUR 571 un vairāk 
99 Grūti pateikt 

98 Nav atbildes 

  

D12. Cik lielu naudas summu Jūs 2016. gadā vidēji mēnesī tērējāt, lai KĀ DALĪBNIEKS 
piedalītos tautas mākslas kolektīva nodarbībās, mēģinājumos, koncertos u.tml.? 

1 Līdz EUR 5 
2 EUR 6 - 10 
3 EUR 11 - 15 
4 EUR 16 - 25 
5 EUR 26 - 50 
6 EUR 51 - 100 
7 EUR 101 un vairāk 
8 Nepiedalījos tautas mākslas kolektīva nodarbībās 
99 Grūti pateikt 

98 Nav atbildes 

  

D13. Jūsu tautība? 
1 Latvietis 
2 Krievs 
3 Cita 

   
 Paldies Jums par atsaucību un atbilžu sniegšanai veltīto laiku! 
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Tabulas 
1.tabula. Aptaujas izlase. 
2.tabula. Iedzīvotāju saistība ar Dziesmu un deju svētkiem. 
3.tabula. Iesaistes līmenis Dziesmu un deju svētkos. 
4.tabula. Svētku organizēšanā iesaistītie iedzīvotāji. 
5.tabula. Iedzīvotāju dalība interešu izglītības pulciņos, kolektīvos, amatiermākslas grupās, kas 

nav skolas mācību ietvaros. 
6.tabula. Dejošana: Latvija. 
7.tabula. Dziedāšana: Latvija. 
8.tabula. Mūzikas instrumentu spēlēšana: Latvija. 
9.tabula. Dalība amatierteātrī: Latvija. 
10.tabula. Vizuālās mākslas pulciņi: Latvija. 
11.tabula. Amatniecība, rokdarbi: Latvija. 
12.tabula. Sports: Latvija. 
13.tabula. Galvenie šķēršļi, kas traucē piedalīties Dziesmu un deju svētkos: cits (Latvija). 
14.tabula. Piederības izjūtas korelācijas ar iesaistes līmeni svētkos: Latvija. 
15.tabula. Respondentu raksturojums. 

 
Attēli 

1.attēls. Kāda kolektīvā sastāvā svētkos piedalījušies Latvijas iedzīvotāji. 
2.attēls. Kāda kolektīvā sastāvā svētkos piedalījušies Igaunijas iedzīvotāji. 
3.attēls. Kāda kolektīvā sastāvā svētkos piedalījušies Lietuvas iedzīvotāji. 
4.attēls. Kāda kolektīva sastāvā Latvijas iedzīvotāji plāno piedalīties nākamajos Svētkos. 
5.attēls. Kāda kolektīva sastāvā Igaunijas iedzīvotāji plāno piedalīties nākamajos Svētkos. 
6.attēls. Kāda kolektīva sastāvā Lietuvas iedzīvotāji plāno piedalīties nākamajos Svētkos. 
7.attēls. Dalība pēdējos Dziesmu un deju svētkos Latvijā. 
8.attēls. Dalība pēdējos Dziesmu un deju svētkos Igaunijā. 
9.attēls. Dalība pēdējos Dziesmu un deju svētkos Lietuvā. 
10.attēls. Apmeklētie pasākumi Dziesmu un deju svētkos. 
11.attēls. Pasākumi, ko nākamajos svētkos iedzīvotāji vēlas apmeklēt. 
12.attēls. Ģimenes dalība Dziesmu un deju svētkos. 
13.attēls. Izdevumi vidēji mēnesī par dalību tautas mākslas kolektīvā. 
14.attēls. Iedzīvotāju vēlme piedalīties svētkos. 
15.attēls. Galvenie šķēršļi, kas traucē piedalīties Dziesmu un deju svētkos. 
16.attēls. Galvenie iemesli, kāpēc iedzīvotāji klātienē nav vērojuši Dziesmu un deju svētkus. 
17.attēls. Latvijas iedzīvotāju iespējas kļūt par 2018. gada Dziesmu un deju svētku  
dalībniekiem. 
18.attēls. Kas traucē tiem iedzīvotājiem, kas to vēlas, kļūt par nākamo Dziesmu un deju svētku 

dalībniekiem. 
19.attēls. Galvenie ieguvumi, ko cilvēkam sniedz dalība Dziesmu un deju svētkos. 
20.attēls. Latvijas iedzīvotāju asociācijas ar Dziesmu un deju svētkiem. 
21.attēls. Vidējais novērtējums apgalvojumiem saistībā ar Dziesmu un deju svētkiem. 
22.attēls. Vidējais novērtējums apgalvojumiem saistībā ar Dziesmu un deju svētkiem 2. 
23.attēls. Kādas dziesmas vēlētos dzirdēt Latvijas iedzīvotāji nākamo Dziesmu un deju svētku 

Noslēguma koncertā. 
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24.attēls. Būtiskākā loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā. 
25.attēls. Apgalvojumi par Dziesmu un deju svētku nākotni. 
26.attēls. Piederības izjūta. 
27.attēls. Kas kopīgs lielākajai daļai katras Baltijas valstu iedzīvotājiem. 
28.attēls. Uzticības līmenis ģimenes locekļiem un tuvākajiem draugiem. 
29.attēls. Uzticības līmenis darba kolēģiem. 
30.attēls. Uzticības līmenis savas pašvaldības politiķiem. 
31.attēls. Uzticības līmenis valsts politiķiem. 
32.attēls. Uzticības līmenis ģimenes locekļiem un tuvākajiem draugiem. 
33.attēls. Uzticības līmenis ģimenes locekļiem un tuvākajiem draugiem. 
34.attēls. Iesaiste nevalstiskās organizācijās, biedrībās, klubos. 
35.attēls. Iesaiste profesionālās organizācijās. 
36.attēls. Iesaiste politiskās organizācijās vai partijās. 
37.attēls. Brīvā laika pavadīšana kopā ar draugiem, paziņām un kolēģiem. 
 

 

 

 


