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Kopsavilkums
 Aptuveni puse (51%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā klausās mūzikas ierakstus katru dienu. Savukārt 19% iedzīvotāju ekonomiski

aktīvajā vecumā mūzikas ierakstus klausās vismaz reizi nedēļā, savukārt 7%. klausās mūzikas ierakstus tikai reizi mēnesī vai retāk klausās.

 60% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem atzīst, ka mūzikas ierakstus neiegādājās. Salīdzinoši maz Latvijas

iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem, sastādot 20%, iegādājas mūzikas ierakstus CD vai DVD formātā. 12% no iedzīvotājiem

klausās mūziku tiešsaistē bez maksas (Spotify, Deezer u.c.), savukārt 7% nevar konkrēti nosaukt, kādā veidā tie mēdz iegādāties mūzikas ierakstus.

Kopumā tikai 1% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem iegādājās mūzikas ierakstus pa maksu, no kuriem 0.9% to

iegādājās lejupielādējot internetā (doremi.lv, iTunes u.c.), 0.1% pērk mūzikas ierakstus vinila plašu formātā.

 Gandrīz puse (43%) Latvijas iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem atzīst, ka mūzikai naudu netērē. Latvijas iedzīvotāji

ekonomiski aktīvajā vecumā, kuri pēdējā gada laikā ir iztērējuši naudu mūzikai (CD, DVD, doremi.lv, iTunes, koncertu/festivālu apmeklējumam,

straumēšanas servisam, piem., Spotify, Deezer abonēšanas maksām u.tml.) Tie kas tērē naudu mūzikai, visbiežāk norādījuši (15%), ka tērē līdz 10

EUR gadā. 11% norādījuši, ka mūzikai tērē 11–30 EUR, savukārt 10% atzīst, ka mūzikai tērē 31–50 EUR gadā un 9% tērē 51–100 EUR. 8% Latvijas

iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecumā nevar norādīt konkrētu summu, ko tērē mūzikai. 3% iedzīvotāju norādījuši, ka tērē 101–150 EUR, savukārt

1% tērē 151–200 EUR gadā. Visretāk iedzīvotāji mūzikai tērē 201–250 EUR (0.4%), 251–300 EUR (0.3%) vai vairāk par 300 EUR gadā (0.3%).

 34% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem drīzāk piekrīt apgalvojumiem, ka mūziķiem pienākas atlīdzība par viņu

skaņdarbu publisku atskaņošanu veikalos, restorānos, pasākumos u.tml., savukārt pilnībā piekrīt apgalvojumam 22% iedzīvotāju. Tik pat bieži

iedzīvotāji norādījuši, ka drīzāk nepiekrīt šim apgalvojumam (22%), savukārt 13% apgalvojumam pilnībā nepiekrīt. 10% Latvijas iedzīvotāju

ekonomiski aktīvajā vecumā nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

 Absolūtais vairākums (65%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem dod priekšroku popmūzikas žanram. Nedaudz

mazāk kā puse (44%) norādījuši rokmūziku kā iecienītāko žanru, savukārt 33% iedzīvotāju dod priekšroku klasiskajai mūzikai. Viena ceturtā daļa

Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā kā iecienītāko žanru norādījuši šlāgermūziku un kantrī mūziku. Salīdzinoši reti kā iecienītākais žanrs

tika norādīta elektroniskā mūzika (10%).

 29% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā plāno apmeklēt kādu mūzikas festivālu. Salīdzinoši biežāk iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā

vecumā norādījuši, ka plāno apmeklēt Positivus (19%), Dabas koncertzāle (17%), Laba Daba (15%), Sumer Sound (14%), Saldus Saule(12%).
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Festivālu apmeklētāji: Cik festivālus plānots 
apmeklēt?
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Mūzikas ierakstu iegādei patērētie finanšu 
līdzekļi gada laikā
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Mūzikas klausīšanas biežums:
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Vai mūziķiem pienākas atlīdzība par mūzikas 
ierakstu atskaņošanu publiskās vietās?
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Pētījuma respondentu vecums:
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Kopsavilkums

 57% Latvijas iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecumā pēdējā gada laikā norādījuši, ka nav ierakstījuši vai kopējuši muzikālos vai citus audio
darbus CD vai DVD diskos, viedtālruņos, datora cietajā diskā vai citos informācijas nesējos. 40% iedzīvotāju atzīst, ka ir ierakstījuši vai
kopējuši, savukārt 3% nav konkrētas atbildes šajā jautājumā

 Atbildod uz jautājumu, kāpēc netiek kopēti mūzikas faili, visbiežāk Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem,
norādījuši iemeslu – mūzikas ierakstus klausos radio vai televīzijā. 23% iedzīvotāju norādījuši, ka mūziku klausās legālās mūzikas interneta
straumēšanas vietnēs (Spotify, Deezer, Youtube, interneta radio u.tml.), savukārt 14% klausās oriģinālos ierakstus CD, DVD un citos datu
nesējos. 4% norādījuši, ka mūziku neklausās vispār.

 Tie Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kas kopē mūzikas ierakstus, to visbiežāk veic nelegāli (32%) – no
Youtube, pārveidojot uz mp3, savukārt 18% – no vienādranga PEER TO PEER tīkliem. Kopējamo materiālu no legālās mūzikas iegādnes
vietnēm norādījuši, ka iegūst 18% iedzīvotāju. 12% atzinuši, ka kopē no paša pirktajiem ierakstiem un tik pat (12%) atzīst, ka no draugu vai
paziņu pirktajiem mūzikas ierakstiem.

 34% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem lejupielādē mūziku tādos resursos kā Youtube, BitTorent, E-
Donkey u.tml., jo tie ir brīvi pieejai internetā un tiem var viegli piekļūt. 25% iedzīvotāju to dara, jo tajos bez maksas var atrast tādus mūzikas
ierakstus, kas citur nav nopērkami pat par maksu.

 Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kuri izmanto legālās mūzikas interneta vietnes, visbiežāk (33%)
norādījuši, ka to dara, jo pieejamie mūzikas ieraksti ir kvalitatīvāki, savukārt nedaudz retāk (26%) atzīst, ka legālo interneta vietņu pieejamais
katalogs ir plašāks.

 Latvijas iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecumā, kuri pēdējā gada laikā ierakstīja muzikālos vai citus audio ierakstus, audio ierakstu
kopēšanai, saglabāšanai, lejupielādēšanai salīdzinoši visbiežāk izmanto personālo datoru (60%). Salīdzinoši retāk audio ierakstu kopēšanai,
saglabāšanai, lejupielādēšanai tiek izmantots mobilais tālrunis (25%), PM3 atskaņotājs ar ierakstīšanas ierīcēm/iPod (5%), CD atskaņotājs ar
ierakstīšanas ierīcēm (4%), DVD atskaņotājs ar ierakstīšanas ierīcēm (2%). 2% iedzīvotāju, kuri pēdējā gada laikā ierakstīja muzikālos vai
citus audio ierakstus, audio ierakstu kopēšanai, saglabāšanai, lejupielādēšanai, norādījuši kādu citu iekārtu. 2% iedzīvotāju nav snieguši
konkrētu atbildi uz šo jautājumu.



Kopsavilkums

 54% vecāku atzīst, ka nav ar bērniem pārrunājuši autortiesību jautājumus un to nozīmi, savukārt vēl 22% uz šo jautājumu ir grūti atbildēt.
Tikai 24% vecāku seko līdzi tam, kur bērns iegādājas/klausās/lejupielādē mūzikas ierakstus. 46% šīm bērna darbībām neseko un vēl 20%
grūti atbildēt uz šo jautājumu.45% vecāku piekrīt, ka autortiesības būtu jāiekļauj mācību priekšmetu saturā, vēl 40% šim apgalvojumam
nepiekrīt un 15% nav viedokļa

 38% Latvijas iedzīvotāju vēlētos vairāk uzzināt par autortiesību jautājumiem, savukārt nedaudz mazāk 36% norādījuši, ka visdrīzāk
nevēlētos.

 Visbiežāk (41%) iedzīvotāji norādījuši, ka Latvijā legāli iegādāties sev interesējošus mūzikas ierakstus var viegli un ātri, turklāt tie ir viegli
pieejami, savukārt nedaudz retāk (33%) apgalvojuši pretējo. 25% nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

 Absolūtais vairākums (60%) nepiekrīt, ka Latvijā vajadzētu ieviest bargākus sodus par mūzikas nelegālu lejupielādi/kopēšanu/iegādi, tomēr
21% iedzīvotāju uzskata pretēji. 18% nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

 70% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ir pietiekami informēti par autortiesībām un to nozīmi, 20% norādījuši, ka nav pietiekami informēti,
savukārt 10% nevar sniegt konkrētu atbildi par informētības pietiekamību šajā jautājumā.
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Cik lielā mērā Jūs piekrītat šiem apgalvojumiem? 
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