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PROLOGS
Ko darīt, kad pētījums ir pabeigts?

LKA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe



v2014. gadā veikti vairāki pētījumi par kultūras 
procesiem Latvijā

vIegūti apjomīgi empīrisko datu masīvi

vDati analizēti un publicēti, piemēram:
Ø „Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras 

aktivitātēs 2007-2014: pētījumu dati un statistika” 
(Culturelab, 2014): http://ej.uz/ewvc

Ø „Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un 
iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs” (Haritas, LKA, 2014): 

http://ej.uz/j4rg



vPētījuma loģiskās norises noslēdzošais solis: 
pētījuma datu komunikācija

vPētījumu datu komunikācijas mērķi: 
1. sekmēt datu izmantošanas prakses attīstību

2. palielināt pētījumu datu lietderību

PĒTĪJUMU DATU PREZENTĀCIJA: KĀPĒC?



vPētījumā iegūto informāciju izmanto 
organizācijas/projekta mārketinga, reklāmas, 

sabiedrisko attiecību vajadzībām (BIEŽI; tai 
raksturīga selektīva komplimentāru datu 

izmantošana)

vPētījumā iegūto informāciju izmanto 
lēmumu pieņemšanā (RETI, jo tam 

nepieciešami droši, objektīvi un ticami dati)

TIPISKĀKĀS DATU IZMANTOŠANAS PRAKSES



vPētījuma sākumā 
Ø skaidri definētas situācijas, kurās dati tiks izmantoti 
Ø prognozēti lēmumi, kuru pieņemšanai nepieciešama 

informācija, kas tiks iegūta pētījumā
Ø precīzi definēti pētījuma jautājumi (par ko jāvāc dati)  

Pētījuma sākums nosaka tā noslēdzošās fāzes 
efektivitāti - lietderību

KAS NOSAKA PĒTĪJUMU DATU LIETDERĪBU?



Ko pētīt? Kādi dati vajadzīgi? Kā vienoties?

KĀ NONĀKT PIE «PAREIZAJIEM» PĒTĪJUMA 
JAUTĀJUMIEM?

Pasūtītājs Pētnieks/-i

Pētījuma jautājumi

komunikācija

Pētījuma 
problemātika

PĒTĪJUMS



Pētnieku saruna ar 
kultūras sektora pārstāvjiem, 

lai precizētu nozares informatīvās vajadzības 
un «bruģētu» pamatu efektīviem lēmumiem 

ŠODIENAS MĒRĶIS
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Latvija – zeme, kas dzied?
Pētnieks Gints Klāsons



18% - FOTOGRAFĒ, FILMĒ
16% - ROKDARBI, AMATNIECĪBA

5% - SPĒLĒ INSTRUMENTU
5% - DZIED KORĪ

23% - REGULĀRI SPORTO

50% - PAŠI NEPIEDALĀS



To iedzīvotāju īpatsvars, kuri paši ir aktīvi 
līdzdalībnieki, ir izteikti neliels



90% ir apmeklējuši vismaz reizi 
~5%-7% - reizi mēnesī vai biežāk



48% - gan patērē, gan piedalās

42% - tikai 
patērē, 

nepiedalās

8% - nepatērē & nepiedalās



Kultūras patēriņā kopumā iesaistīti ir 
absolūtais vairākums LV iedzīvotāju, bet 

izteikti zema ir apmeklējuma regularitāte
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Auditorija kopumā ir skaitliski 
samazinājusies, bet dažādās jomās 

atšķiras izmaiņu veids (apmeklētāju skaits 
vs apmeklējuma regularitāte)





Iedzīvotāji biežāk izvēlas bezmaksas un 
brīvdabas pasākumus, retāk – pasākumus, 

kur jāiegādājas biļetes



2020.g. 2030.g. 2050.g.



Jau tuvāko gadu laikā (un īpaši vidējā 
termiņā) samazināsies auditorijas 

skaits/kvantitāte kopumā



2002 20132020 2030



Vidējā un ilgtermiņā auditorija būtiski 
novecos
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Kā palielināt apmeklēšanas regularitāti? Kādus paņēmienus jūs 
izmantojat, lai "piespiestu" atnākt vēlreiz?

Vai pazīstat savu ne-apmeklētāju auditoriju? Kādus instrumentus 
izmantojat, lai atvestu apmeklētāju pirmo reizi?
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Tālāk no Rīgas – tālāk no kultūras?
LKA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe



Tēma saistīta ar jautājumu par dažādu teritoriju 
iedzīvotāju  vienlīdzīgām tiesībām uz kultūru.

Viens no četriem valsts kultūrpolitikas rīcības virzieniem: 
Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība.

Stratēģiskais mērķis - veicināt lokālajā kultūrā un 
radošumā balstītu reģionālo izaugsmi un kvalitatīvas 

dzīves telpas attīstību, nodrošinot kvalitatīvu un 
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību 

ikvienam iedzīvotājam.

KULTŪRAS PATĒRIŅŠ, KULTŪRAS PIEEJAMĪBA 
REĢIONOS: VIDZEMES PIEMĒRS



Augsta  vispārējā apmierinātība ar kultūras dzīvi/ 
PRIEKŠSTATS, KA KULTŪRA IR PIEEJAMA

{Apmierinātība ar kultūras dzīvi kopumā (82%), kultūras 
pasākumu kvalitāte (77%), kultūras pasākumu daudzveidība 
(72%), kultūras pasākumu norises biežums (67%) un iespējas 

iedzīvotājiem kā dalībniekiem iesaistīties kultūras dzīvē 
(pašdarbībā u.c.) (66%)}

BET - apmierinātība ir vāji saistīta ar apmeklējumu un 
patēriņu

TURKLĀT - kultūras vajadzības ļoti “nespecificētas”, 
vairāk orientētas uz sociālo kontaktu uzturēšanu

KOPĒJA TENDENCE



Dzīve reģionos nenozīmē būt tālāk no kultūras.
Tas nozīmē būt “tālāk” no kultūras piedāvājuma konkrēta segmenta -

tāda segmenta, attiecībā uz kuru ir vāji izteikta vajadzība

Dati situācijas ilustrācijai



v TV skatīšanās (95%) 
v Ciemošanās pie radiem, draugiem vai ciemiņu uzņemšanu 

savā mājā (91%)
v Radio klausīšanās (82%) 

v Laikrakstu, žurnālu lasīšana (81%)
v Koncertu, operu un teātra izrāžu apmeklēšana (56%)
v Ceļošana, došanās tūrisma braucienos pa Latviju vai uz 

citām valstīm (54%)
v Grāmatu lasīšana (54%) 

vMūzikas ierakstu klausīšanās (50%)...

KULTŪRAS PATĒRIŅA VIETA VIDZEMES REĢIONA 
IEDZĪVOTĀJU BRĪVAJĀ LAIKĀ



v Tematiskos pasākumus (pilsētas/novadu svētki, festivāli u.tml.) 
apmeklējuši 85%

vTeātra izrādes apmeklējuši 67% 
vTradīciju pasākumus pilsētā vai novadā (kopīga Lieldienu, Jāņu u.c. 

svinēšana) apmeklējuši 62% 
vBibliotēku apmeklējuši 53%

vBalli, diskotēku apmeklējuši 50 %
vPašdarbības (amatiermākslas) kolektīvu rīkotos pasākumus apmeklējuši 

48%
vMuzejus apmeklējuši 48%
v Izstādes apmeklējuši 45%

vPopulārās mūzikas, rokmūzikas vai šlāgermūzikas koncertus apmeklējuši 
45%

vPasākumus bērniem, ģimenēm ar bērniem apmeklējuši 37%

VISBIEŽĀK IZMANTOTAIS NO KULTŪRAS 
PIEDĀVĀJUMA (GADA LAIKĀ)



v Tematiskos pasākumus (pilsētas/novadu svētkus, 
festivālus u.tml.) 15%

v Populārās mūzikas, rokmūzikas vai šlāgermūzikas
koncertus 9%

v Balles, diskotēkas u.tml. 7%
v Teātra izrādes 6%

v Pārējās iespējas izmantojuši mazāk par 5% respondentu
v Klasiskās, garīgās mūzikas koncertu apmeklējuši 3%

KO APMEKLĒJUŠI KĀDĀ CITĀ VIDZEMES REĢIONA 
PILSĒTĀ, NOVADĀ?



v Tematiskos pasākumus (pilsētas/novadu svētki, festivāli 
u.tml.) 56%

v Tradīciju pasākumus pilsētā vai novadā (kopīga Lieldienu, 
Jāņu u.c. svinēšana) 51%
v Bibliotēku 46%

v Pašdarbības (amatiermākslas) kolektīvu rīkotos 
pasākumus 40%

v Balli, diskotēku (33%),  muzeju (29%), izstādi (27%), teātra 
izrādi (26%), pasākumus bērniem, ģimenēm ar bērniem 

(26%) un populārās mūzikas, rokmūzikas vai šlāgermūzikas
koncertus (23%)

KO APMEKLĒ/”PATĒRĒ NO KULTŪRAS” 
SAVĀ DZĪVES VIETĀ?



v Teātra izrādes (15%)
v Kino (10%)
v Izstādes (7%)
vMuzejus (6%)

v Operas vai baleta izrādes (6%)
v Citas iespējas izmantojuši mazāk nekā 5% 

respondentu
v Klasiskās mūzikas un garīgās mūzikas koncertu – 3%

KO VIDZEMES IEDZĪVOTĀJI APMEKLĒ RĪGĀ?



VAI ŠĪ PATĒRIŅA STRUKTŪRA MAINĪSIES, 
ATTĪSTOT KULTŪRAS INFRASTRUKTŪRU 

VIDZEMES REĢIONĀ?
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n = 239
*Vairāku atbilžu jautājums, kopējais atbilžu skaits pārsniedz 100%.
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v Respondenti visvairāk apmeklējuši tādas Vidzemes 
reģiona kultūras iestādes un ikgadējos kultūras 

pasākumus kā Valmieras Drāmas teātri (48%) un 
Muzeju nakti (46%), bet tikai neliela daļa apmeklējusi 
Cēsu Mākslas festivālu (10%) un Siguldas Opermūzikas 

svētkus (4%)

v Ir informēti, bet nav apmeklējuši Siguldas 
Opermūzikas svētkus (44%), Muzeju nakti (35%), Cēsu 

Mākslas festivālu (32%) un Valmieras Drāmas teātri 
(28%)

INFORMĒTI, BET NEAPMEKLĒ



Kā nodrošināt kultūras pieejamību reģionos tuvāk dzīvesvietai? Vai 
ģeogrāfiskajam attālumam ir nozīme jūsu darbā?

Kāpēc bija vērts celt reģionālās koncertzāles? Kā tās piepildīt 
ilgtermiņā?





Pilnāks maks – pilnāka zāle?
Ekonomists Uldis Spuriņš



«Ja mums izdosies, mēs ēdīsim kā karaļi.»
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Pieprasījuma 
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Avots: Culturelab, 2014

57 42 27

Vēlētos kultūras pasākumus apmeklēt biežāk, 
bet šobrīd nevar finanšu trūkuma un biļešu 
dārdzības dēļ.

Ja ienākumi palielinātos,
kādām kultūras vai izklaides aktivitātēm atvēlētu papildu līdzekļus?
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PATĒRIŅA IZDEVUMI ATPŪTAI UN KULTŪRAI KVINTIĻU GRUPĀS VIDĒJI UZ VIENU 
MĀJSAMNIECĪBAS LOCEKLI MĒNESĪ 2013. GADĀ  (EURO, % NO KOPĒJĀ PATĒRIŅA)

7,44
12,74

16,61

24,09

51,52

4,6
5,5

6
6,8

9,6

0

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

%Eu
ro

Kvintiles

Euro %



Kā jūs pozicionējat savu «produktu» - kā luksusa, normālu vai kā 
pirmās nepieciešamības «preci»?

Vai zināt kādām ienākumu grupām «pieder» jūsu apmeklētāji?

Vai kultūras institūcijām ir jāiesaistās ienākumu nevienlīdzības 
mazināšanā? Vai jūs tiecaties piesaistīt apmeklētājus ar zemāku 

maksātspēju?
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Vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16?
Biedrības „Culturelab” un LKA Zinātniskās pētniecības centra 

pētniece Baiba Tjarve



Kultūras un mākslas auditorija nākotnē

Faktori un attīstības tendences, kas 
ietekmēs mākslas un kultūras patēriņu 

nākotnē.

Kāda ir kultūras organizāciju un 
kultūrpolitikas veidotāju loma?



I. Vērtības ģimenē un nostāja pret mākslu un kultūru

Izolde Cēsiniece: “Ģimenes parasti neiet uz laikmetīgās 
mākslas izstādēm. Ikdienā skolēni redz pārsvarā 

popkultūru. (..) Arī ar tradicionālajām mākslas formām 
skolēni ikdienā nesaskaras. Tas, ka bērni sauc gleznotājus 

par “glezniekiem”, nozīmē, ka šo vārdu viņi nelieto.”
Diskusija: Vai laikmetīgajai mākslai ir vieta skolu programmās? // satori.lv, 2015.g. 6.janvārī



II. Mākslas un kultūras iestāžu apmeklējums bērnībā

http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/kids-and-families/tips-for-families



First Timer's Guide / Pirmā apmeklējuma ceļvedis

- Kas ir klasiskā mūzika?
- Kas ir visi šie instrumenti?
- Vai drīkstu dziedāt līdzi?

- Kas notiks, ja ieradīšos ar nokavēšanos?
- Vai drīkst fotografēt un filmēt?

- Cik gara ir izrāde/koncerts/pasākums?
- Vai ir transports, kas nogādā uz norises vietu?

- Kur ir tualetes? 
- Kā atrast norises vietu?

- Kāda vecuma bērniem pasākums ir piemērots?



“Noslēdzoties Cēsu mākslas festivālam, tā rīkotājs Juris 
Žagars rosināja diskutēt par mazu bērnu ņemšanu līdzi uz 
šāda veida pasākumiem, vienlaikus nepārkāpjot vecāku 
tiesības un netraucējot tiem, kuri nopirkuši pietiekami 
dārgas biļetes un vēlas netraucēti izbaudīt koncertu.”

“Ar bērniem ieeja aizliegta! Vai aktuāli arī Latvijā?” // Delfi, 2011.g. 28.sept.



III. Izglītības loma (veido pozitīvu attieksmi pret mākslu)

"Tas ir interesanti, vai tiešām divas mācību stundas 
izglābs Dziesmu svētku tradīciju, bet viena to iznīcinās," 

izteicās Ķīlis. 
LETA // 2013.g. 8.februāris

http://rezeknesnovads.lv/izsludinats-konkurss-par-xi-latvijas-skolu-jaunatnes-dziesmu-un-deju-svetku-atklasanas-pasakuma-koncepciju/



IV. Līdzdalība amatiermākslā

„Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras aktivitātēs 2007-2014: pētījumu dati un statistika” (Culturelab, 2014)
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„Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras aktivitātēs 2007-2014: pētījumu dati un statistika” (Culturelab, 2014)

23
18

16
7

5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2

Regulāri sportoju
Fotografēju, filmēju

Nodarbojos ar amatniecību, rokdarbiem
Piedalos bezmaksas interešu pulciņā, klubiņā

Spēlēju kādu mūzikas instrumentu
Dziedu korī

Nodarbojos ar vizuālo mākslu
Dejoju modernās, mūsdienu dejas

Dejoju tautas dejas
Veicu radošu darbu ar datoru

Rakstu dzeju, stāstus u.tml.
Piedalos amatierteātrī

Rakstu rakstus presē, internetā
Piedalos maksas interešu pulciņā, klubiņā

Dziedu grupā, orķestrī

Sakiet, lūdzu, kurās no šādām aktivitātēm Jūs pats/-i personīgi esat 
iesaistīts/-a?

%



„Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība kultūras aktivitātēs 2007-2014: pētījumu dati un statistika” (Culturelab, 2014)
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Lejuplādēju mūzikas ierakstus
Lejuplādēju filmas

Meklēju informāciju par kultūras pasākumu norisi
Skatos kultūras pasākumu fotogrāfijas

Lasu rakstus par kultūru
Spēlēju spēles internetā

Iegādājos biļetes uz kultūras pasākumiem Latvijā
Klausos interneta radio

Skatos translācijas internetā
Sekoju kultūras iestāžu/personu soc. tīklu profiliem

Rakstu atsauksmes par kultūras pasākumiem
Apmeklēju kultūras iestāžu mājas lapas

Lasu e-grāmatas
Lasu blogus, emuārus par kultūru

Iegādājos grāmatas
Lejupielādēju audiogrāmatas

Kuras no minētajām ar kultūras tēmu saistītajām aktivitātēm Jūs veicat 
internetā?

V. E-kultūra un digitālo tehnoloģiju iespējas

%



Kultūras patēriņa attīstības tendences

Darbs ar nākotnes auditoriju ir ilgtermiņa darbs. Vai tam tiek atlicināts 
laiks un resursi šodien?

Vai ir jāmaina mākslas/kultūras produkts? Komunikācijas veids? 
Izplatīšanas veids?

Kāda ir kultūrpolitikas loma un instrumenti, lai veidotu nākotnes 
auditoriju jau šodien? 



Vai veidojat īpašus bērnu pasākumus, veicināt bērnu apmeklējumu 
regulārajos pasākumos vai uzskatāt, ka bērniem vieta ir specializētās 

bērnu kultūras iestādēs - Leļļu teātris u.tml.?

Kā līdzdalība amatiermākslā var ietekmēt kultūras patēriņu nākotnē?

Auditorijai jānāk pie mums vai mums jādodas pie auditorijas? Kā 
izmantot e-iespējas?



KULTŪRAS AUDITORIJA:
ŠODIEN, RĪT, PARĪT

Biedrība “Culturelab” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Nacionālo kultūras centru 
un Sociālo procesu analīzes aģentūru

Kultūras pētnieku, organizatoru, kultūrpolitikas veidotāju un 
interesentu saruna



LKA Zinātniskās pētniecības centra vadītāja Anda Laķe

EPILOGS



Biedrība “Culturelab” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Nacionālo kultūras centru 
un Sociālo procesu analīzes aģentūru

PALDIES PAR LĪDZDALĪBU!
www.culturelab.com


