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TYRIMO METODOLOGIJA 

2017 metų rugpjūtį Latvijos Kultūros akademijos Mokslinių tyrimų centras (LKA MTC) 

atliko Baltijos šalių gyventojų dalyvavimo Dainų ir šokių šventės sąjūdyje tyrimą. 

Tyrimas buvo vykdomas kaip dalis LKA MTC įgyvendinamos valstybinio tyrimo 

programos Latvijos kultūros tradicijų tvarumas inovatyvioje terpėje/HABITUS ir ES 

programos Horizontas 2020 tyrimų projekto CoHere Kritinis paveldas: tapatybės 

išraiškos bei reprezentacija Europoje. Duomenis pagal LKA MTC užsakymą surinko 

tyrimų kompanija Kantar TNS. Duomenis apdorojo ir analizavo LKA MTC projekto 

darbo grupė. 

Tyrimo ataskaita parengta kaip empirinių duomenų apžvalga. Gilesnė apklausos 

duomenų analizė pateikta mokslinėse publikacijose, parengtose vykdant valstybinio 

tyrimo programą Habitus bei ES programos Horizontas 2020 tyrimų projektą CoHere. 

Tyrimo tikslas – ištirti Latvijos, Lietuvos ir Estijos gyventojų dalyvavimą Dainų ir šokių 

šventės sąjūdyje, o taip pat įvairiuose pomėgių būreliuose, kolektyvuose, mėgėjų 

meno grupėse. 

Tiriamoji grupė yra 15-74 metų amžiaus Baltijos šalių (Latvijos, Lietuvos ir Estijos) 

pastovūs gyventojai. Bendra tiriamųjų visuma yra tokia: 

 Latvijoje – 1 611 326 gyventojai, kurių amžius nuo 15 iki 74 metų; 

 Lietuvoje – 2 150 968 gyventojai, kurių amžius nuo 15 iki 74 metų; 

 Estijoje – 980 821 gyventojai, kurių amžius nuo 15 iki 74 metų. 

Tyrimo metodas yra specializuota apklausa visoje Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, 

naudojant tiesioginį kompiuterizuotų apklausų telefonu metodą (CATI – Computer 

Assisted Telephone Interview). 

Tyrimo imtis sudaryta pagal atsitiktinį stratifikuotą daugiapakopį metodą, 

atsižvelgiant į šiuos tiriamosios grupės socialinės demografijos parametrus: 

 Latvijoje: lytis, tautybė, amžius, regionas, gyvenamosios vietos tipas; 

 Lietuvoje: lytis, amžius, tautybė, regionas, gyvenamosios vietos tipas; 

 Estijoje: lytis, amžius, tautybė ir regionas. 

Tyrimo imtis kiekvienoje atskiroje šalyje – 1010 (Baltijos šalyse, kartu paėmus – 3030).  

1 lentelė. Apklausos imtis. 

IMTIS 

Latvija n = 1010 

Lietuva n = 1010 

Estija n = 1010 

IŠ VISO n = 3030 

 

Pritaikant duomenų svėrimo procedūras, kiekvienos šalies duomenų rinkmenoje buvo 

koreguojamas tyrimo imties paskirstymas, priartinant jį atitinkamos šalies (Latvijos, 

Lietuvos ir Estijos) gyventojų struktūrai 15-74 metų amžiaus grupėje. Taikant šias 
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procedūras, koreguojamas tiek imties struktūros atitikimas realiai situacijai, tiek dėl 

atsisakymų atsirandantis nuokrypis nuo idealios imties struktūros. Rezultatai prieš jų 

apdorojimą buvo papildomai sverti, atsižvelgus į  

 Latvijoje – 5 parametrus: lytį, tautybę, amžių, regioną ir gyvenamosios vietos 

tipą, – pagal oficialiai Latvijos Respublikos Pilietybės ir migracijos reikalų 

valdybos (PMLP) 2017 m. sausio 1 d. pateiktus duomenis;  

 Lietuvoje – 5 parametrus: lytį, amžių, tautybę, regioną, gyvenamosios vietos 

tipą, – pagal Lietuvos Statistikos departamento duomenis 2017 m. sausio 1 d., 

išskyrus tautybę – Lietuvos Statistikos departamento 2016 m. sausio 1 d. 

duomenys; 

 Estijoje – 4 parametrus: lytį, amžių, tautybę bei regioną, – pagal Estijos 

statistikos valstybinės įstaigos (Statistics Estonia) 2016 m. sausio 1 d. duomenis  

Apklausos anketą (žr. 1 priedą) sudarė 43 klausimai. Kiekvienas respondentas galėjo 

pasirinkti sau tinkamesnę anketos kalbą – latvių/estų/lietuvių arba rusų kalbą. 

Tyrimo ataskaita apima tris temas: 

1) Gyventojų dalyvavimą tęsiant Dainų ir šokių šventės tradiciją; 

2) Požiūrius į Dainų ir šokių šventę, jos įtaką ir organizavimą; 

3) Socialinio kapitalo matavimus. 

Kiekvienoje temoje aprašomi gyventojų apklausos duomenys, palyginant tris Baltijos 

šalis arba smulkiau aptariant Latvijos atvejį.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latvian Academy of Culture Research Centre 2017 

 

 6 

 

 

SANTRAUKA 

Latvijos kultūros akademijos (LKA) Mokslinių tyrimų centras 2017 m. atliko Baltijos šalių 

gyventojų dalyvavimo Dainų ir šokių šventės sąjūdyje tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti, 

kaip Latvijos, Lietuvos ir Estijos gyventojai dalyvauja Dainų ir šokių šventės sąjūdyje bei 

įvairiose pomėgių ugdymo veiklose, kolektyvuose ir mėgėjų meno grupėse. Tiriamąją 

grupę sudarė Baltijos šalių gyventojai nuo 15 iki 74 metų amžiaus. Bendras 

respondentų skaičius kiekvienoje šalyje – 1010 (iš viso 3030). Tyrimo metodas – 

specializuota apklausa visoje Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, naudojant tiesioginį 

kompiuterizuotą apklausos telefonu metodą. 

Tyrimo ataskaitoje apžvelgti apklausos duomenys, be jų interpretavimo ir išplėstinės 

išvadų dalies. Duomenų interpretavimą ir išsamią analizę LKA tyrėjai pateiks mokslo 

bei populiaraus mokslo publikacijose, taip pat kitomis mokslinės komunikacijos 

formomis. Tyrimo ataskaita apima tris temas: 1) gyventojų dalyvavimą tęsiant Dainų ir 

šokių šventės tradiciją; 2) požiūrius į Dainų ir šokių šventę, jos įtaką ir organizavimą; 3) 

socialinio kapitalo matavimus. Ataskaitoje analizuojami duomenys, palyginant tris 

Baltijos šalis, ypatingą dėmesį skiriant Latvijos gyventojų nuomonėms ir praktikai. 

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS  TĘSIANT DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

TRADICIJĄ 

Dainų ir šokių šventės sąjūdyje dalyvauja 87% Latvijos, 95% Estijos ir 84% Lietuvos 

gyventojų. Jų dalyvavimo aktyvumą galima apibūdinti 4 pakopomis: aktyvaus 

dalyvavimo, tiesioginio pasyvaus dalyvavimo, netiesioginio pasyvaus dalyvavimo ir 

nedalyvavimo. Aktyviai šventėje dalyvauja (kaip dalyviai, organizatoriai ar kaip 

kitaip tiesiogiai prisidėdami rengiant šventę) 38% Latvijos, 37% Estijos ir 31% Lietuvos 

gyventojų. 

Dainų ir šokių šventės dalyviais (įskaitant vadovus, vyr. vadovus ir pan.) yra buvę 

arba kitą kartą ruošiasi būti 29% Latvijos, 30% Estijos ir 27% Lietuvos gyventojų. Visų 

Baltijos šalių gyventojai šventėje dažniausiai yra dalyvavę kaip choro nariai. 

Lankytojais, arba tiesioginiais pasyviais dalyviais, buvo 45% Latvijos, 65% Estijos ir 51% 

Lietuvos gyventojų. Latvijoje gyventojai dažniausiai aplankė eiseną, taip pat 

Baigiamąjį renginį, šiek tiek mažiau – Didįjį šokių koncertą. Savo ruožtu labiausiai 

norėtas aplankyti renginys buvo Didysis koncertas, taip pat Didysis šokio koncertas, 

bet šiek tiek mažiau – eisena. 

Šeimos narių dalyvavimas šventėje laikomas reikšminga motyvacija gyventojams į 

šią tradiciją įsitraukti. Daugiau nei pusei, arba 53 % Latvijos gyventojų, kas nors 

šeimoje kada nors dalyvavo ar lig šiol dalyvauja Dainų ir šokių šventėse.  
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Gyventojų veikla įvairiuose užklasiniuose pomėgių būreliuose, kolektyvuose, mėgėjų 

meno grupėse glaudžiai siejasi su jų aktyvumu Dainų ir šokių šventėje. Latvijos 

gyventojai kurį nors savo gyvenimo laikotarpį daugiausia sportavo (62%), taip pat 

54% šoko, 43% dainavo, 34% užsiėmė amatais, rankdarbiais, 24% dalyvavo mėgėjų 

teatre, 24%. grojo muzikos instrumentu ir 22% lankė vaizduojamųjų menų būrelį. 

Gyventojai, kurie ikimokykliniame bei mokykliniame amžiuje, o taip pat įvairiais kitais 

laikotarpiais dalyvavo šiose veiklose, taip pat aktyviau dalyvauja tęsiant Dainų ir 

šokių šventės tradiciją, tačiau tie, kas nedalyvavo įvairiose veiklose nei mokykloje, nei 

vėliau, su šia tradicija yra susiję silpniau.  

Tie Baltijos šalių gyventojai, kurie niekada nedalyvavo šventėje, t.y. 37% Latvijos, 27% 

Estijos ir 32% Lietuvos gyventojų, pripažįsta, jog norėtų tai padaryti. Baltijos šalių 

gyventojų požiūriai į kliūtis dalyvauti skiriasi. Latvijos gyventojai kaip kliūtis dalyvauti 

mini laisvo laiko stoką (24%), laiko stoką dalyvauti būtent kasdienėse kolektyvo 

repeticijose (18%) bei tai, kad jų nedomina šio tipo kultūros ir meno renginiai (13%). 

Estijos gyventojai nurodo laiko stoką dalyvauti būtent kasdienėse kolektyvo 

repeticijose (17%), atitinkamų įgūdžių trūkumą (13%) bei tai, jog tokia veikla nėra 

populiari tarp artimųjų/draugų/pažįstamų (13%). Lietuvoje – laisvo laiko stoką (29%), 

atitinkamų įgūdžių trūkumą (14%) bei tai, kad nedomina šio tipo kultūros ir meno 

renginiai (11%). 

Baltijos šalių gyventojų požiūriai į dažniausias kliūtis aplankyti šventės renginius yra 

panašios. Latvijoje – sudėtinga patekti į renginių vietas (20%), nedomina šio tipo 

kultūros ir meno renginiai (16%) ir nėra finansinių lėšų tokiai veiklai (9%). Estijoje – taip 

pat sunku patekti į renginių vietas (18%), nedomina šio tipo kultūros ir meno renginiai 

(18%) bei pernelyg didelis darbo krūvis (10%); savo ruožtu Lietuvoje – nedomina šio 

tipo kultūros ir meno renginiai (14%), pernelyg didelis darbo krūvis (8%) ir sveikatos 

problemos (8%). 

POŽIŪRIAI Į  DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĘ ,  JOS ĮTAKĄ IR ORGANIZAVIMĄ 

Daugiau nei pusė Baltijos šalių gyventojų mano, kad visi šalies gyventojai turi lygias 

galimybes tapti šventės dalyviais – 60% Latvijoje, 63% Estijoje ir 58% Lietuvoje. Tų 

gyventojų, kurie nemano, kad visi turi lygias galimybes, nuomonė buvo analizuojama 

atskirai. Jų manymu, kitoje šventėje Latvijos gyventojams dalyvauti trukdo mažos 

pajamos (33%), atitinkamų įgūdžių ir gebėjimų stoka (28%) bei gyvenamosios vietos 

geografinė padėtis (18%).  

Baltijos šalių gyventojai gana skirtingai įsivaizduoja, kas yra svarbiausia dalyvavimo 

Dainų ir šokių šventėje nauda.  

Latvijos gyventojų Dainų ir šokių šventės dalyvavimo nauda yra: 1) tvirtesnis vienybės 

su visa latvių tauta jausmas (43%); 2) ryškios emocijos, kurių niekas kitas nesuteikia 

(40%); 3) stipresnis nacionalinės bendrybės, priklausymo savo valstybei jausmas 

(26%); 4) unikali / neatkartojama patirtis (15%); 5) nauji draugai ir pažįstami (15%). 
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Estijos gyventojų Dainų ir šokių šventės dalyvavimo nauda yra: 1) ryškios emocijos, 

kurių niekas kitas nesuteikia (61%); 2) tvirtesnis vienybės su visa estų tauta jausmas 

(59%); 3) stipresnis nacionalinės bendrybės, priklausymo savo valstybei jausmas 

(44%); 4) unikali / neatkartojama patirtis (19%); 5) nauji draugai ir pažįstami (13%). 

Lietuvos gyventojų Dainų ir šokių šventės dalyvavimo nauda yra: 1) proga pabūti su 

skirtingais žmonėmis ir pažinti juos (29%); 2) nauji draugai ir pažįstami (24%); 3) ryškios 

emocijos, kurių niekas kitas nesuteikia (22%); 4) stipresnis nacionalinės bendrybės, 

priklausymo savo valstybei jausmas (21%); 5) tvirtesnis vienybės su visa lietuvių tauta 

jausmas (20%). 

Latvijos gyventojams Dainų ir šokių šventė asocijuojasi su pozityviomis emocijomis ir 

nuostatomis (39%), bendrybės ir vienybės jausmu (14%) bei dainavimu, šokimu ir 

muzikavimu (14%).  Taip pat ji asocijuojasi su kultūros paveldu ir tradicija (9%), švente 

(9%), latviškumu (8%) bei žmonių miniomis (8%).  

Gyventojų požiūriams į Dainų ir šokių šventės vaidmenį įvertinti buvo analizuojami 

įvairių teiginių vidutiniai vertinimai pagal 5 balų skalę. Teiginys Dainų ir šokių šventėje 

turiu progą būti kartu su savo tauta gavo aukščiausią vertinimą visose trijose šalyse 

(Latvijoje vidutiniškai 4.2 balų, Estijoje – 4.5, o Lietuvoje – 4.4.). Taip pat Dainų ir šokių 

šventėje galiu patvirtinti priklausymą savo valstybei (Latvijoje – 4 balai, Estijoje ir 

Lietuvoje – 4.2.), iš ko galima spręsti, kad Dainų ir šokių šventė nacionaliniu lygiu turi 

svarbų vaidmenį.  

Teiginių vidutiniai vertinimai pagal 5 balų skalę taip pat taip pat padėjo išsiaiškinti 

gyventojų nuostatas ir požiūrius į Dainų ir šokių šventę. Anot Latvijos gyventojų 

šventės programa turi būti tokia, kad pritrauktų daug žiūrovų – šalies gyventojų (4.6 

balo), Dainų ir šokių šventė yra svarbi šalies atpažinimui tarptautiniu mastu (4.5 balo) 

ir Dainų ir šokių šventė vienija šeimas (4.2 balo). Estijos gyventojai taip pat 

aukščiausiai įvertino tuos pačius teiginius (4.4., 4.3. ir 4.1. balo). Lietuvos gyventojai 

aukščiausiai įvertino visiškai kitą teiginį – Dainų ir šokių šventė – gera proga 

pramogoms su draugais (4.6 balo). Aukštai įvertinti ir abiems kitoms šalims aktualūs 

teiginiai – šventės programa turi būti tokia, kad pritrauktų daug žiūrovų – šalies 

gyventojų (4.4 balo) bei Dainų ir šokių šventė yra svarbi šalies atpažinimui tarptautiniu 

mastu (4.3 balo).  

Apklausos vykdytojai prašė gyventojus įvardinti, kokią dainą jie norėtų girdėti kitos 

Dainų ir šokių šventės Baigiamojo koncerto repertuare. Latvijos gyventojas labiausiai 

norėtų girdėti populiariosios muzikos (įskaitant teatro ir kino filmų) dainas (23%), taip 

pat Dainų šventės repertuaro dainas (nenurodant konkrečiai, kokias) (22%). Pati 

populiariausia dainą, kurią gyventojai norėtų girdėti, yra Manai dzimtenei, Mana 

dziesma, Pūt, vējiņi! bei Dziesma par pēdējo lapu. Šiame kontekste dažniausiai 

paminėti populiariausi muzikantai yra kompozitorius Raimondas Paulas, grupė Prāta 

vētra ir kompozitorius Martinis Braunas.  
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Baltijos šalyse nežymiai skiriasi požiūris į tai, kam tenka svarbiausias vaidmuo 

išsaugant ir puoselėjant šventės tradiciją. 55% Latvijos gyventojų mano, kad Kultūros 

ministerijai, 44% – kad kolektyvų nariams, 33% – kad kolektyvų meno vadovams. 

Estijos gyventojai mano, kad svarbiausias vaidmuo priklauso šventę rengiančiai 

institucijai (58%), kolektyvų nariams (45%) ir kolektyvų meno vadovams (41%). Savo 

ruožtu Lietuvos gyventojai, kaip ir Latvijos, mano, kad svarbiausias vaidmuo priklauso 

Kultūros ministerijai (52%), o taip pat ir  šventę rengiančiai institucijai (47%). 

Apklausa parodė, kokią šventės raidos ateitį regi Baltijos šalių gyventojai – 

išsiaiškinant ankstesniuose tyrimuose konstatuotų tipiškiausių Dainų ir šokių šventės 

įvaizdžių populiarumą. Gyventojai savo pritarimą teiginiui įvertino skalėje nuo 1 iki 5, 

kur 5 reiškė „visiškai sutinku“ su teiginiu, bet 1 – „visiškai nesutinku“. Latvijos gyventojų 

požiūriu, ateityje kiekvienos Dainų ir šokių šventės programoje turi būti nauji 

elementai (nauji kūriniai, nauji šokiai ir pan. (4.4 balo), taip pat svarbu, kad šventės 

repertuaro atlikimas būtų aukšto meninio lygio (4.3 balo) ir kad šventės eiga būtų 

išsaugota kiek įmanoma tradicionalesne forma (4.3 balo). Estijos gyventojams 

svarbu, kad šventės repertuaro atlikimas būtų aukšto meninio lygio (4.4 balo), kad 

baigiamajame koncerte būtų daugumos šventės žiūrovų mėgiamos dainos (4.2 

balo), ir kad kiekvienos šventės programoje būtų nauji elementai (4.2 balo). Lietuvos 

gyventojams svarbu, kad baigiamajame koncerte būtų daugumos šventės žiūrovų 

mėgiamos dainos (4.4 balo), kad šventės repertuaro atlikimas būtų aukšto meninio 

lygio (4.4 balo), kad kiekvienos šventės programoje būtų nauji elementai (4.3 balo), ir 

šventės eiga būtų išsaugota kiek įmanoma tradicionalesne forma (4,3 balo). 

SOCIALINIO KAPITALO MATAVIMAI  

Baltijos gyventojų apklausa padėjo įvertinti atskirus socialinio kapitalo rodiklius, kaip 

antai priklausymą tam tikrai teritorinei bendruomenei, pasitikėjimo lygį, dalyvavimą 

įvairiose organizacijose (nevyriausybinėse organizacijose, bendrovėse, profesinėse ir 

politinėse organizacijose), laisvalaikį su draugais, pažįstamaisiais, kolegomis.  

Priklausymo jausmas, siejamas su savo gyvenamąja vieta, rajonu, regionu, valstybe, 

Baltijos šalimis bei Europa, buvo analizuojamas pagal vidutines vertes 10 balų skalėje. 

Apskritai Latvijos gyventojai turi stipresnį priklausymo tam tikrai teritorijai jausmą, nei 

Estijos ar Lietuvos gyventojai. Latvijos gyventojai priklausymo jausmą stipriausiai 

išreiškia būtent savo valstybei (8.4 balo). Mažiausiai vertinamas yra priklausymas 

Europai 6.6 (balo). Silpniausias priklausymo jausmas yra tiems gyventojams, kas 

niekaip nebuvo susiję su švente. Jie pasižymi ypatingai silpnu priklausymo Baltijos 

šalims (5.9 balo), savo gyvenamajai vietai (7 balai) ir Europai (6 balai) jausmu. 

Aktyvus ar pasyvus dalyvavimas iš esmės nekeičia priklausymo jausmo vertinimo.  

Apklausa padėjo išmatuoti gyventojų pasitikėjimo lygį – šeimos nariais ir artimiausiais 

draugais, bendradarbiais, savivaldos ir valstybės politikais, religinėmis organizacijomis 

bei savo tautinio meno kolektyvo nariais (tais, kurie dalyvauja kolektyvuose). 

Aukščiausias pasitikėjimo lygis Latvijoje yra savo šeimos nariais ir artimiausiais 
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draugais (pasitiki 94%); panašūs rezultatai yra abejose kitose Baltijos šalyse. 

Bendradarbiais pasitiki du trečdaliai gyventojų (66%). Mažiausiai pasitikima 

savivaldos politikais (36%) ir valstybės politikais (21%), o taip pat religinėmis 

organizacijomis (31%). Pasitikėjimas savo tautinio meno kolektyvo nariais (tais, kurie 

dalyvauja kolektyvuose) taip pat yra aukštas (75%). 

Apklausa taip pat buvo tiriama tai, ką gyventojai laiko bendru, visus šalies gyventojus 

vienijančiu požymiu. Šiuo klausimu gyventojų nuomonės labai skiriasi, tačiau 1/5, 

arba 20%, Latvijos gyventojų mano, kad visiems šalies gyventojams bendra yra 

priklausomybė teritorijai, kalba (15%) ir kultūra bei jos išraiškos (tradicijos, dainos, 

šokiai ir pan.) (13%).  
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1. GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS TĘSIANT DAINŲ IR ŠOKIŲ 

ŠVENTĖS TRADICIJĄ  

Atliekant tyrimą, gyventojų dalyvavimas tęsiant Dainų ir šokių šventės tradiciją 

interpretuotas plačiąja prasme – ne vien tik kaip tiesioginis dalyvavimas įvairiais 

gyvenimo laikotarpiais, bet ir kaip šventės renginių lankymas bei dalyvavimas ją 

rengiant, ne vien organizatorių, bet ir rėmėjų vaidmenyje. 1.1. skiltyje bus 

analizuojamos įvairios dalyvavimo pakopos pagal aktyvumą. Gyventojų dalyvavimą 

tęsiant tradiciją taip pat įtakoja tokie veiksniai kaip tai, ar dar kas nors šeimoje 

aktyviai dalyvauja ją palaikant (1.2.), ir tai, kuriais gyvenimo laikotarpiais gyventojai 

dalyvavo įvairiuose pomėgių ugdymo būreliuose, kolektyvuose, mėgėjų meno 

grupėse, kurios yra Dainų ir šokių šventės sąjūdžio dalis (1.3.). Šioje dalyje 

apžvelgiamos taip pat dalyvių išlaidos kolektyve (1.4.) bei analizuojamos kliūtys 

dalyvauti puoselėjant Dainų ir šokių šventės tradiciją (1.5.). 

Apklausa leido išsiaiškinti, kokiais būdais Baltijos šalių gyventojai dalyvauja tęsiant 

Dainų ir šokių šventės tradiciją. Buvo išskirtos 4 dalyvavimo pakopos – aktyvus 

dalyvavimas, pasyvus tiesioginis dalyvavimas, pasyvus netiesioginis dalyvavimas ir 

nedalyvavimas (2 lentelė). Dalyvavimo šventėje pakopos gali kirstis, arba to paties 

respondento dalyvavimas gali būti kartu aktyvus ir pasyvus.  

Aktyvūs dalyviai yra tie gyventojai, kurie teikė su švente susijusias paslaugas 

(maitinimo, prekybos, įrangos tiekimo ir kt.); informavo apie šventę (žurnalistai, 

tyrinėtojai, kiti); vykdė paramos funkcijas, pavyzdžiui, finansinės paramos/ nakvynės/ 

aprangos aprūpinimo ir kt.; dalyvavo rengiant šventę (įsk. savanorius ir organizatorių 

paskirtus pareigų vykdytojus/koordinatorius); dirbo apmokamą darbą, 

bendradarbiaudami su tais kolektyvais, kurie pasirodė Dainų ir šokių šventėje 

(repetitoriai, koncertų vadovai ir pan.); buvo šventės dalyviai (kolektyvų nariai, 

vadovai, vyriausieji vadovai ir pan.) arba šiuo metu planuoja tapti jais.   

Pasyvus tiesioginis dalyvavimas apima tuos gyventojus, kurie aplankė šventės 

renginius (baigiamąjį koncertą, šventės koncertą ir kitus renginius) ir šventės eiseną.  

Pasyvus netiesioginis dalyvavimas apima tuos gyventojus, kurie sekė Dainų ir šokių 

šventės savaitės naujienas žiniasklaidoje (TV, radijuje, internete, spaudoje), 

socialiniuose tinkluose (draugiem.lv, facebook, twitter, instagram, youtube, flickr ir 

kt.) ir šventės renginius žiūrėjo TV ir/arba klausėsi jų per radiją.  

Pagal surinktus duomenis 87% Latvijos, 95% Estijos ir 84% Lietuvos gyventojų kada nors 

pasyviai arba aktyviai dalyvavo Dainų ir šokių šventėje. (3 lentelė). 
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38% Latvijos gyventojų kada nors savo gyvenime aktyviai dalyvavo Dainų ir šokių 

šventėje, 45% dalyvavo tiesiogiai pasyviai, tuo tarpu 74% – netiesiogiai pasyviai. Tik 

13% niekaip niekada nebuvo susiję su švente. Iš visų Baltijos šalių būtent Latvijoje yra 

didžiausias aktyvaus dalyvavimo rodiklis (Estijoje – 37%, Lietuvoje – 31%).  

2 lentelė. Gyventojų ryšys su Dainų ir šokių švente. 

Ar kada nors dalyvavote Dainų ir šokių šventėje ir 

kaip? 
LATVIJA ESTIJA LIETUVA 

Dalyvavimo 

pakopa 

1 

Sekiau Dainų ir šokių šventės savaitės 

įvykius žiniasklaidoje (TV, per radiją, 

internete, spaudoje) 

53% 69% 36% 

Pasyvus 

netiesioginis 

dalyvavimas 
2 

Sekiau įvykius socialiniuose tinkluose 

(draugiem.lv, facebook, twitter, instagram, 

youtube, flickr ir t.t.)  

28% 18% 18% 

3 
Stebėjau Šventės renginius per televiziją 

ir/arba klausiausi jų per radiją.   
63% 57% 56% 

4 

Asmeniškai lankiausi ir stebėjau Šventės 

renginius (baigiamąjį koncertą, šventės 

koncertus ir kitus renginius)  

40% 58% 45% Pasyvus tiesioginis 

dalyvavimas 

5 Asmeniškai stebėjau šventės eiseną 32% 50% 31% 

6 
Teikiau Šventėje paslaugas (maitinimo, 

prekybos, įrangos tiekimo ir t.t.) 
4% 3% 2% 

Aktyvus 

dalyvavimas 

7 
Informavau visuomenę apie Šventę (kaip 

žurnalistas, tyrėjas, kt.) 
1% 1% 2% 

8 
Teikiau paramą: finansinę paramą/ 

nakvynę/ aprūpinau tautiniais rūbais  ir t.t. 
4% 2% 2% 

9 

Dalyvavau organizuojant šventę (taip pat 

kaip savanoris / koordinatorius, vykdant 

organizatorių deleguotas pareigas) 

4% 2% 4% 

10 

Kaip apmokamas darbuotojas 

bendradarbiavau su tais kolektyvais, kurie  

pasirodė Dainų ir šokių šventėje (pvz., 

repetitorius, koncertmeisteris ir t.t.)  

3% 1% 2% 

11 Buvau tiesioginis Šventės dalyvis 27% 29% 25% 

12 
Būsiu 2018 m. Šventės dalyvis (šiuo metu 

tam ruošiuosi) 
7% 6% 4% 

13 Nedalyvavau 13% 7% 16% Nedalyvavimas 

14 Sunku atsakyti 0% 0% 1% - 
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3 lentelė. Dalyvavimo Dainų ir šokių šventėje pakopos. 

DALYVAVIMO DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖJE PAKOPOS 

LATVIJA 

Nedalyvavo 13% 

Dalyvavo 87% 

Pasyvus netiesioginis 

dalyvavimas 74% 

  Pasyvus tiesioginis dalyvavimas 45% 

  Aktyvus dalyvavimas 38% 

ESTIJA 

Nedalyvavo 5%  

Dalyvavo 95% 

Pasyvus netiesioginis 

dalyvavimas 82% 

  Pasyvus tiesioginis dalyvavimas 65% 

  Aktyvus dalyvavimas 37% 

LIETUVA 

Nedalyvavo 16%  

Dalyvavo 84% 

Pasyvus netiesioginis 

dalyvavimas 63% 

  Pasyvus tiesioginis dalyvavimas 51% 

  Aktyvus dalyvavimas 31% 

 

1.1.1.  DALYVIAI  

Kolektyvų, kuriuose gyventojai dalyvavo šventėje, rūšys  

Kaip tiesioginiai dalyviai (įsk. kolektyvų narius, vadovus, vyr. vadovus ir pan.) šventėje 

kada nors dalyvavo arba planuoja dalyvauti 2018 m. šventėje 29% Latvijos 

gyventojų. Estijoje dalyvavo arba rengėsi dalyvauti kitoje šventėje 30% dalyvių, o 

Lietuvoje – 27%.  

Latvijoje iš tų gyventojų, kurie apklausoje atsakė, kad yra dalyvavę šventėje, 62% 

chorų nariai, 41% – šokių kolektyvų dalyviai. Daug mažiau dalyvavo folkloro grupėse, 

etnografijos ansambliuose (5%), pučiamųjų orkestruose (3%), mėgėjų teatruose (1%), 

vokaliniuose ansambliuose (1%). Mažiau nei 1% dalyvavo šventėje kaip liaudies 

muzikos grupės ir tautinių mažumų kolektyvų nariai. 1% nurodė kitą atsakymą (1 

paveikslėlis). 

Estijoje ir Lietuvoje skiriasi kolektyvų rūšys, tačiau abejų šalių respondentai šventėje 

daugiausia dalyvavo choruose (2 paveikslėlis ir 3 paveikslėlis). 
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1 paveikslėlis. Kokiuose kolektyvuose dalyvavo šventėje Latvijos gyventojai. 

 

2 paveikslėlis. Kokiuose kolektyvuose dalyvavo šventėje Estijos gyventojai. 
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3 paveikslėlis. Kokiuose kolektyvuose dalyvavo šventėje Lietuvos gyventojai. 

 

 

Kolektyvų, kuriuose gyventojai planuoja dalyvauti šventėje, rūšys 

Palyginant dalyvavusiųjų šventėje ir planuojančiųjų dalyvauti gyventojų atsakymus, 

galima daryti išvadą, kad Latvijoje vis dar nežymiai daugiau gyventojų planuoja 

dalyvauti choruose (42%), ne šokių kolektyvuose (39%) (4 paveikslėlis). Kolektyvų rūšys 

Estijoje ir Lietuvoje skiriasi, tačiau dauguma planuoja dalyvauti būtent choruose (5 

paveikslėlis ir 6 paveikslėlis).  
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4 paveikslėlis. Kokiame kolektyve Latvijos gyventojai planuoja dalyvauti kitoje Šventėje. 

 

 

5 paveikslėlis. Kokiame kolektyve Estijos gyventojai planuoja dalyvauti kitoje Šventėje. 
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6 paveikslėlis. Kokiame kolektyve Lietuvos gyventojai planuoja dalyvauti kitoje Šventėje. 

 

 

Dalyvavimas pastarojoje Dainų ir šokių šventėje 

Apklausos dėka sužinota, kokia dalis tų, kas kada nors buvo dalyviai, dalyvavo 

pastarojoje Dainų ir šokių šventėje.  

Latvijoje 2013 metų Visuotinėje latvių Dainų ir šokių šventėje dalyvavo 14% tų šalies 

gyventojų, kas kada nors gyvenime buvo šventės dalyviai, arba 4% nuo visų 

gyventojų. 2015 metų Moksleivių Dainų ir šokių šventėje dalyvavo 8% tų šalies 

gyventojų, kas kada nors gyvenime buvo šventės dalyviai, arba 2% visų Latvijos 

gyventojų. Abejose minėtose šventėse dalyvavo 5% tų šalies gyventojų, kas kada 

nors gyvenime buvo šventės dalyviai, arba 1% visų Latvijos gyventojų. Iš visų Latvijos 

gyventojų, kurie kada nors buvo šventės dalyviai, beveik ¾ arba 73% nedalyvavo nė 

vienoje iš minėtųjų švenčių (7 paveikslėlis). 

Estijoje 2014 metų Visuotinėje estų Dainų ir šokių šventėje dalyvavo 20% tų šalies 

gyventojų, kas kada nors gyvenime buvo šventės dalyviai, arba 6% visų gyventojų. 

Joje nedalyvavo 80% tų, kurie kada nors yra dalyvavo šventėje, arba 24% nuo visų 

Estijos gyventojų (8 paveikslėlis). 

Lietuvoje 2014 metų Visuotinėje lietuvių Dainų ir šokių šventėje dalyvavo 8% tų šalies 

gyventojų, kas kada nors gyvenime buvo šventės dalyviai, arba 2% visų šalies 

gyventojų. 2014 metų Moksleivių Dainų ir šokių šventėje dalyvavo 3% tų gyventojų, 

kas kada nors gyvenime buvo šventės dalyviai, arba 0.7% visų Lietuvos gyventojų. 

Abejose minėtose šventėse dalyvavo 5% tų šalies gyventojų, kurie kada nors 
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gyvenime buvo šventės dalyviai, arba 1% visų Lietuvos gyventojų. Nė vienoje iš 

minėtųjų švenčių nedalyvavo 83% tų gyventojų, kurie nurodė kada nors gyvenime 

dalyvavę šventėje, arba 21% visų Lietuvos gyventojų (9 paveikslėlis). 

7 paveikslėlis. Dalyvavimas pastarojoje Dainų ir šokių šventėje Latvijoje. 

 

 

8 paveikslėlis. Dalyvavimas pastarojoje Dainų ir šokių šventėje Estijoje. 
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9 paveikslėlis. Dalyvavimas pastarojoje Dainų ir šokių šventėje Lietuvoje. 

 

 

1.1.2.  ORGANIZATORIAI  

Kaip Šventės organizatoriai Latvijoje dalyvavo 4% nuo visų apklaustųjų, Estijoje – 2%, 

Lietuvoje – 4%. Didesnė jų dalis buvo savanoriai, kiti – savivaldybių atstovai, švenčių 

rengėjai arba menininkai (4 lentelė). 

4 lentelė. Gyventojai dalyvavę organizuojant Šventę. 

Šventės organizatorių pareigos 
LATVIJA ESTIJA LIETUVA 

n = 38 n = 25 n = 43 

1 

Savivaldybės atstovas (pvz., savivaldybės kultūros skyriaus 

darbuotojas, savivaldybės struktūrinio padalinio/ institucijos 

darbuotojas, kultūros centro vadovas ir kt.)  8 4 6 

2 Savanoris 23 13 30 

3 Šventės vadybininkas 3 1 0 

4 Konsultacinės tarybos narys 0 1 0 

5 
Menininkas (muzikas, kompozitorius, vaizdinės koncepcijos 

autorius ir t.t.) 3 0 10 

6 Kitas atsakymas 5 9 0 

 

1.1.3.  LANKYTOJAI  

Aplankyti renginiai 

Apklausos dėka sužinota, kokius Dainų ir šokių šventės renginius gyventojai kada nors 

aplankė.  

Latvijoje didesnė dalis, arba 34% gyventojų, aplankė šventės eiseną, kiek mažiau, 

arba 31% – Baigiamąjį chorų ir kviestinių grupių koncertą, o 25% – Šokių kolektyvų 

pagrindinį koncertą. 51% nieko neaplankė (10 paveikslėlis). 
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Estijoje daugiau nei pusė, arba 57% gyventojų, aplankė Baigiamąjį chorų ir kviestinių 

grupių koncertą 51% – šventės eiseną, o 46% – Šokių kolektyvų pagrindinį koncertą. 

36% nieko neaplankė.  

Lietuvoje didesnė dalis, arba 82% gyventojų, aplankė Šokių kolektyvų pagrindinį 

koncertą, 74% – Baigiamąjį chorų ir kt. kviestinių grupių koncertą, o 62% – šventės 

eiseną. Tik 12% nieko neaplankė. 

Duomenys byloja, kad Baltijos šalių šventės renginių lankymo patirtis labai skiriasi. 

Lietuvoje šventės renginių lankytojai yra patys aktyviausi, tuo tarpu patys 

neaktyviausi – Latvijoje. 

10 paveikslėlis. Aplankytieji Dainų ir šokių šventės renginiai. 

 

 

Renginiai, kuriuos norima aplankyti 

Savo ruožtu visose trijose Baltijos šalyse kitą Dainų ir šokių šventę gyventojai norėtų 

aplankyti aktyviau, nei tai būta anksčiau.  

Latvijoje gyventojai labiausiai norėtų aplankyti Baigiamąjį koncertą (67%), šokių 

grupių koncertą (62%), taip pat daugiau nei pusė pareiškė norą aplankyti šventės 

eiseną (55%). 9% pageidautų aplankyti dar kokį kitą renginį. 18% nieko nenori 

aplankyti (11 paveikslėlis). 

Estijoje taip pat gyventojai labiausiai nori aplankyti Baigiamąjį koncertą (65%), tuo 

tarpu Lietuvoje aktualesnis tebėra šokių grupių koncertas (88%). Estijoje ketvirtadalis, 

arba 25% apklaustųjų nenori aplankyti nė vieno renginio. 
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11 paveikslėlis. Renginiai, kuriuos gyventojai nori aplankyti per kitą šventę. 

 

Apklausa padėjo sužinoti, ar šeimos nariai kada nors buvo kurios nors Dainų ir šokių 

šventės dalyviai (įsk. kolektyvų vadovus, vyr. vadovus ir pan.).  

Latvijos gyventojų šeimose šventėje dalyvavo tėvai (17%), vaikai (18%), anūkai (4%), 

broliai/seserys (11%), partneris/gyvenimo draugas (8%) ir kiti giminaičiai (20%). Kiek 

mažiau nei pusėje, arba 44% šeimų, niekas nėra dalyvavęs šventėje. 3% buvo sunku 

atsakyti į šį klausimą (12 paveikslėlis). 

Didžiausia šeimos narių dalyvavimo šventėje tradicija yra Estijoje – tik trečdalio, arba 

32% gyventojų, šeimose niekas nedalyvavo šventėje. 
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12 paveikslėlis. Šeimos dalyvavimas Dainų ir šokių šventėje. 

 

 

Apklausa padėjo išsiaiškinti, ar Latvijos, Estijos ir Lietuvos gyventojai kada nors 

gyvenime dalyvavo įvairiuose užklasiniuose pomėgių būreliuose, kolektyvuose, 

mėgėjų meno grupėse. Buvo klausiama apie septynias veiklos rūšis: 1) šokius 

(tautinius šokius, šiuolaikinius šokius, sportinius šokius ir kt.); 2) dainavimą (chore, 

ansamblyje, popgrupėje bei kitus dainavimo būdus); 3) grojimą muzikos 

instrumentais; 4) dalyvavimą mėgėjų teatre; 5) vaizduojamųjų menų būrelius; 6) 

amatininkystę, rankdarbius; 7) sportą (komandinę sporto šaką ar sportinę veiklą 

drauge su kitais sportininkais, treneriui/ instruktoriui prižiūrint). Iš paminėtųjų veiklų, 

vaizduojamojo meno būreliai ir sportas nėra susiję su dalyvavimu Dainų ir šokių 

šventės sąjūdyje, kuomet kitos veiklos – visiškai arba iš dalies susijusios.  

Respondentai turėjo nurodyti, ar kada nors ir kuriuo gyvenimo laikotarpiu užsiėmė šia 

veikla ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje; įvairiais gyvenimo laikotarpiais, bet 

jau nebe; įvairiais gyvenimo laikotarpiais ir šiuo metu taip pat; visą gyvenimą, taip 

pat ir šiuo metu; šiuo metu, bet veikla pradėta neseniai; niekada tuo neužsiėmė.  

Latvijos gyventojai daugiausia sportavo (62%). 54% kuriuo nors savo gyvenimo 

laikotarpiu šoko, 43% dainavo, 34% užsiėmė amatais, rankdarbiais, 24% dalyvavo 

mėgėjų teatre, 24%. grojo muzikos instrumentu ir 22% lankė vaizduojamųjų menų 

būrelį.  
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Duomenų analizė leido išsiaiškinti, kaip dalyvavimas tęsiant Dainų ir šokių šventės 

tradiciją yra susijęs su dalyvavimu pomėgių būreliuose, kolektyvuose, mėgėjų meno 

grupėse. Šiuo aspektu analizuoti tik Latvijos gyventojų atsakymai. Remiantis 

duomenimis, tie gyventojai, kurie ikimokykliniame bei mokykliniame amžiuje, o taip 

pat įvairiais kitais gyvenimo laikotarpiais dalyvavo šiose veiklose, aktyviau dalyvauja 

tęsiant Dainų ir šokių šventės tradiciją. Savo ruožtu tie, kurie nedalyvavo įvairiose 

veiklose nei mokykloje, nei vėliau, puoselėja  šią tradiciją mažiau. (6 –12 lentelės). 
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5 lentelė. Gyventojų dalyvavimas užklasiniuose, pomėgių būreliuose, kolektyvuose, mėgėjų meno grupėse.  

Ar jūs kada nors (gyvenime) lankėte užsiėmimus 

pomėgių klube, draugijoje ar mėgėjų meno būrelyje? 

(%) 

Šokiai (liaudies 

šokiai, šiuolaikiniai, 

sporto šokiai ir t.t.) 

Dainavimas (chore, 

ansambliuose, 

popgrupėse ir kitoks 

dainavimas) 

Grojimas muzikos 

instrumentais 
Mėgėjų teatras 

LAT EST LTU LAT EST LTU LAT EST LTU LAT EST LTU 

1 
Dalyvavau tik ikimokykliniame ir mokykliniame 

amžiuje 
26 35 36 25 39 37 9 21 16 13 24 15 

2 
Dalyvaudavau įvairiais gyvenimo laikotarpiais, 

pastaruoju metu nebedalyvauju 
22 18 12 14 14 10 8 7 4 9 7 5 

3 
Dalyvavau įvairiais gyvenimo laikotarpiais, taip 

pat šiuo metu 
3 3 1 3 3 1 3 4 1 1 2 0 

4 Dalyvauju visą gyvenimą, taip pat ir šiuo metu 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 

5 Dalyvauju dabar, tačiau pradėjau neseniai 1 1 0 0 1 0 0 1 0 75 0 0 

6 Niekada to nedariau 46 40 49 57 41 49 76 63 77 0 64 78 

7 Sunku atsakyti 0 1 0 0 1 0 0 2 1 100 3 1 

  VISO  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Gyventojų dalyvavimas užklasiniuose pomėgių 

būreliuose, kolektyvuose, mėgėjų meno grupėse (%) 

Vaizduojamųjų 

menų būreliai 
Amatai, rankdarbiai 

Sportas (komandinis sportas arba 

sportavimas kartu su kitais, treneriui arba 

instruktoriui prižiūrint) 

LAT EST LTU LAT EST LTU LAT EST LTU 

1 
Dalyvavau tik ikimokykliniame ir mokykliniame 

amžiuje 
14 12 7 14 19 15 18 29 33 

2 
Dalyvaudavau įvairiais gyvenimo laikotarpiais, 

pastaruoju metu nebedalyvauju 
5 6 2 9 11 5 26 25 14 

3 
Dalyvavau įvairiais gyvenimo laikotarpiais, taip 

pat šiuo metu 
2 3 0 7 8 2 10 10 4 

4 Dalyvauju visą gyvenimą, taip pat ir šiuo metu 1 2 1 3 6 2 7 9 7 

5 Dalyvauju dabar, tačiau pradėjau neseniai 0 1 0 1 2 0 1 1 1 

6 Niekada to nedariau 77 72 89 66 52 75 38 25 41 

7 Sunku atsakyti 1 3 1 1 3 1 1 2 1 

  VISO  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Dėka apklausos sužinota apie tų gyventojų, kurie priklauso kuriam nors tautinio 

meno kolektyvui, vidutines mėnesio išlaidas narystei jame 2016 metais. 

Išryškėjo septynios išlaidų grupės.  

Latvijoje ketvirtadalis, arba 25%, tų gyventojų, kurie dalyvavo kaip nariai, 

nurodė išleidę iki 5 EUR. 12% – 6-10 EUR, 8% – 11-15 EUR, 15% – 16-25 EUR. Tik 6% 

išleido 51-100 EUR, o 2% – 101 EUR ir daugiau. 10% į šį klausimą atsakyti buvo 

sunku (13 paveikslėlis). 

 

13 paveikslėlis. Vidutinės mėnesio išlaidos narystei tautinio meno kolektyve. 

 

1.5.1.  DALYVIUI  

Noras dalyvauti šventėje 

Tiems Baltijos šalių gyventojams, kurie niekada nedalyvavo šventėje, buvo 

užduotas klausimas, ar jie išvis kada nors norėtų dalyvauti šventės sąjūdyje 

kaip kolektyvo nariai (14 paveikslėlis). 

37% Latvijos gyventojų nurodė, kad norėtų, bet 61% – kad ne, 2% sunku 

atsakyti į šį klausimą.  

27% Estijos gyventojų norėtų dalyvauti, bet 66% – ne, 8% sunku atsakyti į šį 

klausimą. Estijos gyventojai yra mažiausiai linkę dalyvauti šventėje; 46% atsakė 

visai kategoriškai, nurodydami, jog tikrai nenorėtų būti šventės dalyviai.  

32% Lietuvos gyventojų norėtų, dalyvauti šventėje, bet 59% – nenorėtų, 11% 

sunku atsakyti į šį klausimą.  
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Galima daryti išvadą, kad iš tų gyventojų, kurie niekada nebuvo šventės 

dalyviai, Latvijos gyventojų noras kada nors dalyvauti yra didžiausias, savo 

ruožtu mažiausią norą dalyvauti išreiškia Estijos gyventojai. 

14 paveikslėlis. Gyventojų noras dalyvauti šventėje. 

 

 

Kliūtys dalyvauti šventėje 

Šventės lankytojų ir tų, kurie buvo dalyviai, bet neketina jais būti kitoje 

šventėje, klausta, kokios yra pagrindinės kliūtys tapti šventės dalyviu (15 

paveikslėlis). 

Latvijos gyventojai nurodė, kad pagrindinės kliūtys yra laisvo laiko stoka (24%), 

laiko stoka dalyvauti būtent kasdienėse kolektyvo repeticijose (18%) bei tai, 

kad jų nedomina šio tipo kultūros ir meno renginiai (13%). Taip pat Latvijos 

gyventojams aktualios kliūtys yra nesidomėjimas tautiniu menu ir amatais 

(10%), atitinkamų įgūdžių ir gebėjimų stoka (7%) bei tai, kad nepatinka 

kolektyvinė veikla (7%).  

5 % mano, jog tapti dalyviu trukdo pernelyg didelis darbo krūvis, 4% – jog tai, 

kad jie nebelanko mokyklos, 3% – jog tai reikalauja per didelių finansinių 

išlaidų, o 2% – jog tokia veikla nėra populiari tarp artimųjų/draugų/pažįstamų. 

1% netiko šventės renginių laikas. Niekas iš apklaustųjų nemano, jog tai yra 

sovietmečio palikimas, kad tai susiję tik su latvių tauta, kad kliūtis yra 

bendravimas latvių kalba kolektyve ir organizuojant šventę, ar tai, kad apie 

šventę girdėti blogi atsiliepimai.  
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Estijoje pagrindinės kliūtys yra laiko stoka dalyvauti būtent kasdienėse 

kolektyvo repeticijose (17%), atitinkamų įgūdžių trūkumas (13%) bei tai, jog 

tokia veikla nėra populiari tarp artimųjų/draugų/pažįstamų (13%). Įdomu tai, 

kad skirtingai nuo Latvijos ir Lietuvos gyventojų, kurie nemano, jog šventė yra 

sovietmečio palikimas, 8% Estijos gyventojų taip galvoja. Taip pat Estijoje 

pasiteisinimas nėra laisvo laiko stoka (0%), skirtingai nuo Latvijos ir Lietuvos 

gyventojų. 

Lietuvoje pagrindinės kliūtys yra laiko stoka (29%), atitinkamų įgūdžių trūkumas 

(14%) bei tai, kad nedomina šio tipo kultūros ir meno renginiai (11%).  

15 paveikslėlis. Pagrindinės kliūtys tapti Dainų ir šokių šventės dalyviu. 
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1.5.2.  LANKYTOJUI  

Lyginant su kliūtimis tapti šventės dalyviu, kliūtys tiesiogiai stebėti Dainų ir šokių 

šventę Baltijos šalyse yra panašesnės. Šis klausimas buvo užduotas visiems 

respondentams. Visose trijose šalyse pagrindinė priežastis buvo laisvo laiko 

stoka (Latvijoje – 33%, Estijoje – 34%, Lietuvoje – 28%) (16 paveikslėlis). 

Latvijoje tarp priežasčių, kurios trukdė tiesiogiai stebėti šventę buvo ir tai, kad 

sudėtinga patekti į renginių vietas (20%), tai, kad nedomina šio tipo kultūros ir 

meno renginiai (16%) ir nėra finansinių lėšų tokiai veiklai (9%). 7% apskritai 

nedomina tautinis menas ir tokiai pat daliai trukdo pernelyg didelis darbo 

krūvis. 7% Latvijos gyventojų nurodo, kad negali gauti bilietų į renginius, 

kuomet nė vienas Estijos ir Lietuvos gyventojas tokios kliūties neminėjo. 4% yra 

pernelyg brangūs šventės renginių bilietai ir dar 4% jie vyksta netinkamu laiku. 

Taip pat 4% respondentų trukdo sveikatos problemos, 3% pasigenda ko nors, 

su kuo drauge eitų į renginį, 3% jau esą kaip kitaip įtraukti į šventę, todėl negali 

jos aplankyti, bet 1% niekas iš draugų, giminių, pažįstamų, joje nesilanko, todėl 

ir jie patys to nedaro. 1% šventę sieja tik su latvių tauta. 1% neturi informacijos 

apie tai, kada vyksta renginiai, o mažiau nei 1% išvis nežinojo, jog tokia šventė 

vyksta. Nebuvo respondentų, kurie būtų nurodę kaip kliūtį tai, kad šventėje 

kalbama tik latvių kalba, arba kad jos neaplankė dėl girdėtų neigiamų 

atsiliepimų.  

18% Latvijos gyventojų nurodė kurį nors kitą atsakymą, dažniausiai 

paminėdami, kad nemėgsta didelių minių (22 respondentai), kad patogiau 

žiūrėti TV (9), kad nenori arba jiems tai nepatinka (8), dėl kokios nors priežasties 

negali ar nenori išeiti iš namų (6), turi kitus prioritetus (5), tingi (4) bei kitas 

priežastis.  

Estijoje priežastis taip pat yra ta, kad sunku patekti į renginių vietas (18%), kad 

nedomina šio tipo kultūros ir meno renginiai (18%) ir pernelyg didelis darbo 

krūvis (10%).  

Lietuvoje tiesiogiai stebėti šventę taip pat trukdė nesidomėjimas šio tipo 

kultūros ir meno renginiais (14%), pernelyg didelis krūvis darbovietėje (8%) ir 

sveikatos problemos (8%).   
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16 paveikslėlis. Pagrindinės priežastys, trukdžiusios gyventojams tiesiogiai stebėti Dainų 

ir šokių šventę. 

 



Latvian Academy of Culture Research Centre 2017 

 

 30 

 

2. POŽIŪRIAI Į DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĘ, JOS ĮTAKĄ IR 

ORGANIZAVIMĄ 

Apklausa padėjo sužinoti, kokie yra gyventojų požiūriai į Dainų ir šokių šventę, 

jos įtaką ir apskritai šventės organizavimą. 2.1. poskirsnyje analizuojamos 

gyventojų galimybės ir noras dalyvauti šventėje, tuo tarpu 2.2. poskirsnyje 

apžvelgiami gyventojų požiūriai dalyvavimo šventėje naudą.  

Norint išsiaiškinti, kaip gyventojai suvokia Dainų ir šokių šventės tradiciją ir jos 

vaidmenį visoje visuomenėje, 2.3. poskirsnyje nagrinėjamos gyventojų 

asociacijos ir įvairių teiginių apie šventę vertinimai. Taip pat šiame skirsnyje 

analizuojama, kokį repertuarą norėtų matyti gyventojai Latvijoje (2.4.) ir kokią 

šventės ateitį, jos raidą jie įsivaizduoja (2.5.).  

2.1.1.  GALIMYBĖS DALYVAUTI  

Apklausos duomenys padėjo išsiaiškinti kiekvienoje šalyje, ar gyventojai mano 

turį lygias galimybes tapti Dainų ir šokių šventės dalyviais. Šis klausimas buvo 

užduotas visiems respondentams (17 paveikslėlis).  

Latvijoje 60% gyventojų laiko, kad visi gyventojai turi lygias galimybes tapti 

dalyviais (22% atsakė, kad tikrai lygios, 38% – veikiau lygios). Savo ruožtu 36% 

mano, kad ne visų galimybės tapti dalyviu yra lygios (24% – veikiau nėra 

lygios, 13% – tikrai nėra). 4% sunku atsakyti į šį klausimą. 

Estijoje 63% gyventojų mano, kad visi gyventojai turi lygias galimybes tapti 

dalyviais. Estijos gyventojai yra kiek labiau įsitikinę lygiomis galimybėmis, nei 

Latvijos, nes 33% atsakė, kad jos tikrai yra lygios, 30% – kad veikiau yra lygios. 

Taip pat Estijoje mažiau gyventojų, kurie mano, kad ne visi turi lygias 

galimybes tapti dalyviais – tokių yra 26%,  (pasak 19% jos veikiau nėra lygios, 

7% atsakė, kad tikrai nėra). Gana didelei daliai, arba 11% gyventojų, buvo 

sunku atsakyti į šį klausimą. 

Lietuvoje nežymiai mažiau nei kitose dviejose šalyse, arba 58% gyventojų 

mano, kad visi gyventojai turi lygias galimybes tapti dalyviais (26% atsakė, kad 

galimybės tikrai yra lygios, 32% – veikiau lygios). Lietuvoje yra palyginti mažiau, 

arba 20% gyventojų, kurie atsakė, kad galimybės nesą lygios (veikiau nėra 

lygios – 14%, tikrai nelygios – 6%). Didelei daliai, arba 21% gyventojų, buvo 

sunku atsakyti į šį klausimą. 
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17 paveikslėlis. Gyventojų galimybės tapti 2018 metų Dainų ir šokių šventės dalyviais. 

 

 

2.1.2.  KLIŪTYS DALYVAUTI KITOJE ŠVENTĖJE  

Tų respondentų, kurie nurodė, kad ne visi turį lygias galimybes dalyvauti, 

prašyta paaiškinti, kas trukdo tapti kitos Dainų ir šokių šventės dalyviais tiems 

gyventojams, kurie to nori. (Latvijoje turint omeny 2018 metų, o kitose šalyse – 

kitos artimiausios rengiamos šventės metus) (18 paveikslėlis). 

Latvijos gyventojai nurodė, kad labiausiai trukdo mažos pajamos (33%), kad 

nėra reikiamų įgūdžių ir gabumų (28%) bei gyvenamosios vietos geografinė 

padėtis (18%). Taip pat svarbus veiksnys yra laiko stoka (15%), ir tai, kad nėra 

jokių galimybių tapti kolektyvo nariu (14%). Mažiau paminėti veiksniai yra 

kolektyvo ydos arba tai, kad kolektyvas turi kokią nors problemą (7%), 

sveikatos būklė (6%), amžius (4%), darbdavių paramos stoka (4%), darbinės 

veiklos specifika (tokia kaip sezoniškumas), (3%) bei nepakankama šeimos 

parama (1%). 4% teigė, kad niekas netrukdo tapti dalyviu. 28% nurodė kitokius 

atsakymus.  

Estijos gyventojams labiausiai kliudo tai, kad neturi reikiamų kūrybinių įgūdžių ir 

gabumų (41%), kad nėra galimybės tapti kolektyvo nariu (26%) ir kad 

esančiuose kolektyvuose esama kokių nors trūkumų (21%). 18% kliūtis yra 

gyvenamosios vietos geografinė padėtis. 1% niekas netrukdo tapti dalyviu. 

Lietuvoje labiausiai kliudo mažos pajamos (42%), gyvenamosios vietos 

geografinė padėtis (18%) bei tai, kad nėra reikiamų kūrybinių įgūdžių ir 

gabumų (12%). 4% niekas netrukdo tapti dalyviu. 
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18 paveikslėlis. Kas trukdo tapti kitos Dainų ir šokių šventės dalyviais tiems 

gyventojams, kurie to nori. 

 

 

Gyventojų prašyta įvardinti svarbiausią dalyvavimo Dainų ir šokių šventėje 

teikiamą naudą, nepriklausomai nuo to, ar jie patys kada nors gyvenime buvo 

jos dalyviai (19 paveikslėlis). 

Latvijos gyventojai nurodė, kad svarbiausia nauda yra:  

1) Tvirtesnis vienybės su visa latvių tauta jausmas (43%);  

2) Ryškios emocijos, kurių niekas kitas nesuteikia (40%);  

3) Stipresnis nacionalinės bendrybės, priklausymo savo valstybei jausmas 

(26%);  

4) Rasti nauji draugai ir pažįstami (įskaitant kitų kolektyvų narius) (15%); 
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5) Unikali/ neatkartojama patirtis (14%), Proga savo kūrybinėms galioms 

išreikšti/ kūrybingumui ugdyti (14%). 

Pagal Estijos gyventojų apklausą svarbiausia nauda iš dalyvavimo šventėje 

yra:  

1) Ryškios emocijos, kurių niekas kitas nesuteikia (61%);  

2) Tvirtesnis vienybės su visa estų tauta jausmas (59%); 

3) Stipresnis nacionalinės bendrybės, priklausymo savo valstybei jausmas 

(44%); 

4) Unikali/ neatkartojama patirtis (19%); 

5) Proga savo kūrybinėms galioms išreikšti/ kūrybingumui ugdyti (17%). 

Lietuvos gyventojų nurodyta svarbiausia nauda yra: 

1) Proga pabūti su skirtingais žmonėmis ir pažinti juos (29%); 

2) Rasti nauji draugai ir pažįstami (įskaitant kitų kolektyvų narius) (24%); 

3) Ryškios emocijos, kurių niekas kitas nesuteikia (22%); 

4) Stipresnis nacionalinės bendrybės, priklausymo savo valstybei jausmas 

(21%); 

5) Tvirtesnis vienybės su visa lietuvių tauta jausmas (20%). 
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19 paveikslėlis. Svarbiausia nauda, kurią žmogui teikia dalyvavimas Dainų ir šokių 

šventėje. 

 

 

Įvertinant, kokį vaidmenį Dainų ir šokių šventei gyventojai priskiria asmeniškai, 

prašyta 5 balų skalėje įvertinti su švente susijusius 4 teiginius (kur 5 reiškė 

“visiškai sutinka” su teiginiu, o 1 – “visiškai nesutinka”) (21 paveikslėlis).  

Visose šalyse aukščiausiai įvertintas teiginys apie šventę yra, kad Dainų ir šokių 

šventėje turiu progą būti kartu su savo tauta (Latvijoje vidutiniškai 4.2 balo, 

Estijoje – 4.5, o Lietuvoje – 4.4.). Palyginti aukštai visose šalyse įvertintas teiginys 

Dainų ir šokių šventėje galiu patvirtinti priklausymą savo valstybei (Latvijoje – 4 

balai, Estijoje ir Lietuvoje – 4.2). Abu atsakymai byloja apie tai, jog Dainų ir 

šokių šventė turi svarbų vaidmenį būtent šalies mastu.  
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Latvijoje mažesnį vidutinį įvertinimą gavo teiginys Dainų ir šokių šventė man 

asmeniškai yra stiprus emocinis išgyvenimas – 3.4 balo. Lietuvoje jį taip pat 

įvertino kiek žemiau už ankstesniuosius – 3.7 balo, tuo tarpu Estijoje gana 

aukštai – 4.1 balo. 

Žemiausiai įvertintas teiginys buvo Dalyvavimas Dainų ir šokių šventėje ir/ar jos 

aplankymas yra mūsų šeimos tradicija – Latvijoje tik 2.4. balo, Estijoje – 2.5,o 

Lietuvoje – 3.3.  

20 paveikslėlis. Vidutinis teiginių apie Dainų ir šokių šventę įvertinimas. 

 

Teiginiai apie Dainų ir šokių šventę leido sužinoti gyventojų nuostatas ir 

požiūrius į Dainų ir šokių šventę. 22 paveikslėlyje matomas vidutinis įvertinimas 

pagal 5 balų skalę.   

Latvijos gyventojai mano, kad šventės programa turi būti tokia, kad pritrauktų 

daug žiūrovų – šalies gyventojų (4.6 balo), Dainų ir šokių šventė yra svarbi 

šalies atpažinimui tarptautiniu mastu, (4.5 balo) ir Dainų ir šokių šventė vienija 

šeimas (4.2 balo).  

Estijos gyventojai taip pat aukščiausiai įvertino teiginius Šventės programa turi 

būti tokia, kad pritrauktų daug žiūrovų – šalies gyventojų (4.4 balo), Dainų ir 

šokių šventė yra svarbi šalies atpažinimui tarptautiniu mastu (4.3 balo) ir Dainų 

ir šokių šventė vienija šeimas (4.1 balo). 
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Lietuvos gyventojai aukščiausiai įvertino teiginį Dainų ir šokių šventė – gera 

proga pramogoms su draugais (4.6 balo), o taip pat Šventės programa turi 

būti tokia, kad pritrauktų daug žiūrovų – šalies gyventojų (4.4 balo) Dainų ir 

šokių šventė yra svarbi šalies atpažinimui tarptautiniu mastu (4.3 balo).  

21 paveikslėlis. Vidutinis teiginių apie ar Dainų ir šokių šventę įvertinimas 2. 

 

 

2.4.1.  VAIDMENŲ PASKIRSTYMAS  

Duomenys leido analizuoti gyventojų požiūrius į tai, kam tenka svarbesnis 

vaidmuo išsaugant ir puoselėjant šventės tradiciją. (24 paveikslėlis). 

Latvijos gyventojai mano, kad svarbiausias vaidmuo išsaugant ir puoselėjant 

šventės tradiciją tenka Kultūros ministerijai (55%), kolektyvų nariams (44%) ir 
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kolektyvų meno vadovams (33%). Taip pat didelė dalis svarbų vaidmenį 

priskiria savivaldybėms (30%) bei šventę rengiančiajai institucijai (Latvijos 

Nacionaliniam kultūros centrui) (30%).  

Estijos gyventojai mano, kad svarbiausias vaidmuo tenka šventę rengiančiajai 

institucijai (58%), kolektyvų nariams (45%) ir kolektyvų meno vadovams (41%). 

Svarbų vaidmenį taip pat atlieką Kultūros ministerija (38%) ir šventės vyriausieji 

vadovai bei vyriausieji dirigentai (28%). 

Lietuvos gyventojai mano, kad svarbus yra Kultūros ministerijos (52%) ir šventę 

rengiančiosios institucijos (47%) vaidmuo. Kiek mažiau svarbus vaidmuo 

priskirtas taip pat kolektyvų nariams (27%) kolektyvų meno vadovams (26%).  

22 paveikslėlis. Svarbiausias vaidmuo išsaugant ir puoselėjant šventės tradiciją. 

 

2.4.2.  ŠVENTĖS ATEITIS  

Baltijos šalių gyventojams buvo pasiūlyti įvairūs teiginiai apie tai, kaip jie 

įsivaizduoja Dainų ir šokių šventės raidą. Respondentai turėjo įvertinti teiginius 

skalėje nuo 1 iki 5 (25 paveikslėlis). 

Latvijos gyventojai iškelia tai, kad baigiamajame koncerte turi būti daugumos 

šventės žiūrovų mėgiamos dainos (4.4 balo), yra svarbu, kad šventės 

repertuaro atlikimas būtų aukšto meninio lygio (4.4 balo), kiekvienos šventės 

programoje būtų nauji elementai (4.3 balo) ir šventės eiga turi būti išsaugota 

kiek įmanoma tradicionalesne forma (4.3 balo). Taip pat gana svarbu, kad 
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koncertai būtų papildyti moderniųjų technologijų pasiekimais (4 balai). 

Latvijos gyventojams ne taip svarbu, kad šventėje galėtų dalyvauti visi 

gyventojai, net jei tai sumažintų repertuaro atlikimo kokybę (3.2 balo). 

Estijos gyventojų aukštai įvertinti teiginiai buvo šie: yra svarbu, kad šventės 

repertuaro atlikimas būtų aukšto meninio lygio (4.4 balo), baigiamajame 

koncerte turi būti daugumos šventės žiūrovų mėgiamos dainos (4.2 balo), 

kiekvienos Dainų ir šokių šventės programoje turi būti nauji elementai (4.2 

balo), šventės eiga turi būti išsaugota kiek įmanoma tradicionalesne forma (4 

balai). Respondentai mažiau pritaria teiginiams, kad koncertus reikia papildyti 

moderniųjų technologijų pasiekimais (3.8 balo) ir kad yra svarbu, kad šventėje 

galėtų dalyvauti visi gyventojai, net jei tai sumažintų repertuaro atlikimo 

kokybę (2.4 balo). 

Anot Lietuvos gyventojų, ateityje kiekvienos šventės programoje turi būti nauji 

elementai (nauji muzikos kūriniai, naujos idėjos ir kt.), – šis teiginys vidutiniškai 

įvertintas 4.4 balo. Aukštai įvertinti tokie teiginiai, kaip antai: yra svarbu, kad 

šventės repertuaro atlikimas būtų aukšto meninio lygio (4.3 balo), šventės eiga 

turi būti išsaugota kiek įmanoma tradicionalesne forma (4.3 balo) bei 

baigiamajame koncerte turi būti daugumos šventės žiūrovų mėgiamos dainos 

(4.2 balo). Mažiau įvertinti teiginiai, kad koncertus reikia papildyti moderniųjų 

technologijų pasiekimais (3.8 balo) bei tai, kad yra svarbu, kad šventėje 

galėtų dalyvauti visi gyventojai, net jei tai sumažintų repertuaro atlikimo 

kokybę (3.7 balo).  
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23 paveikslėlis. Teiginiai apie Dainų ir šokių šventės ateitį. 
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3. SOCIALINIO KAPITALO MATAVIMAI 

Apklausiant gyventojus, ištirti įvairūs gyventojų socialinio kapitalo rodikliai, tokie 

kaip priklausymo jausmas (3.1 poskyris), pasitikėjimo lygis (3.3), dalyvavimas 

įvairiose organizacijose (nevyriausybinėse organizacijose, bendrovėse, 

profesinėse ir politinėse organizacijose) (3.4), laisvalaikis su draugais, 

pažįstamaisiais, kolegomis (3.5), taip pat apklausiant išsiaiškinta, kas bendra 

yra visiems Latvijos gyventojams (3.2). 

Apklausa padėjo išmatuoti gyventojų priklausymo jausmą 10 balų skalėje 

įvairiuose lygiuose – savo gyvenamajai vietai, rajonui, regionui, valstybei, 

Baltijos šalims ir Europai (26 paveikslėlis). 

Latvijos gyventojų, bendrai paėmus, priklausymo jausmas yra didesnis nei 

Estijos ar Lietuvos gyventojų beveik visuose lygiuose. Latvijos gyventojai jaučia 

labiausiai priklausą būtent savo valstybei (vertinimų vidurkis – 8.4 balo). 

Palyginti aukštai įvertintas taip pat priklausymas savo gyvenamajai vietai (7.8 

balo), savo rajonui (7.5 balo) bei regionui (7.5 balo). Priklausymo Baltijos šalims 

jausmas įvertintas tik truputį žemiau (7.3 balo) priklausymo artimiausioms 

vietoms jausmo. Silpniausiai įvertintas priklausymo Europai jausmas (6.6 balo), 

kuomet Lietuvos gyventojai jį įvertino tik nedaug aukščiau (6.7 balo). 

24 paveikslėlis. Priklausymo jausmas. 
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Vykdant apklausą, buvo išmatuotas gyventojų pasitikėjimo lygis įvairiuose 

lygmenyse – pasitikėjimas šeimos nariais bei artimiausiais draugais, 

bendradarbiais, savivaldos ir valstybės politikais, religinėmis organizacijomis 

bei savo tautinio meno kolektyvo nariais (tais, kurie dalyvauja 

kolektyvuose)(28 paveikslėlis). 

Bendradarbiais pasitiki iš viso 66% Latvijos gyventojų, tačiau daug mažiau yra 

tokių, kurie visiškai sutinka su šiuo teiginiu (16%). Didesnė respondentų dalis, 

arba 50%, veikiau pritaria tam, kad pasitiki bendradarbiais. Estijoje ir Lietuvoje 

duomenys yra palyginti panašūs (29 paveikslėlis). 

Tik 36% Latvijos gyventojų sutinka su tuo, kad, pasitiki savo savivaldybių 

politikais, o 4% visiškai sutinka su šiuo teiginiu, tuo tarpu 32% – veikiau sutinka, o 

61% nesutinka su tuo, kad pasitiki savivaldos politikais. Lietuvoje beveik pusė 

respondentų sutinka, kad pasitiki savo savivaldos politikais (48%). Duomenys 

liudija, kad Estijos ir Latvijos gyventojų nuostatos yra panašios (30 paveikslėlis). 

Latvijos gyventojai dar mažiau nei savivaldos politikais pasitiki valstybės 

politikais. Tik 21% sutinka, kad pasitiki, ir tik 1% pažymi, kad visiškai sutinka su 

šiuo teiginiu, kuomet 20% – veikiau sutinka. Latvijoje yra žemiausias pasitikėjimo 

savo valstybės politikais lygis, abejose kitose Baltijos šalyse jis yra kiek aukštesnis 

(31 paveikslėlis). 

Maždaug trečdalis, arba 31%, Latvijos gyventojų sutinka, su tuo, kad pasitiki 

religinėmis organizacijomis. Estijoje situacija panaši – 30% sutinka su teiginiu. 

Savo ruožtu Lietuvoje 60% gyventojų sutinka, kad pasitiki religinėmis 

organizacijomis (32 paveikslėlis). 

Tie Latvijos gyventojai, kurie dalyvauja kokiame nors tautinio meno kolektyve, 

apskritai pasitiki savo kolektyvo nariais – 75% pažymi, kad sutinka su teiginiu, 

yra 26% tokių, kurie visiškai sutinka, o 49% – veikiau sutinka. Estijoje duomenys 

yra panašus. Savo ruožtu Lietuvoje iš viso 79% pasitiki savo kolektyvo nariais, 

kuomet didelė apklaustųjų dalis visiškai sutinka – 47%, o 32% veikiau sutinka. 

(33 paveikslėlis). 
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25 paveikslėlis. Pasitikėjimas šeimos nariais bei artimiausiais draugais. 

 

 

26 paveikslėlis. Pasitikėjimas bendradarbiais. 
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27 paveikslėlis. Pasitikėjimas savivaldos politikais. 

 

 

28 paveikslėlis. Pasitikėjimas valstybės politikais. 
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29 paveikslėlis. Pasitikėjimas religinėmis organizacijomis. 

 

 

30 paveikslėlis. Pasitikėjimas savo meno kolektyvo dalyviais. 
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Baltijos šalių gyventojų prašyta apibūdinti jų dalyvavimą įvairiose 

organizacijose.  

12% Latvijos gyventojų yra kurios nors nevyriausybinės organizacijos, bendrijos, 

klubo nariai, kuomet 20% Estijos ir 14% Lietuvos gyventojų yra nariai (34 

paveikslėlis). 

Profesinėse organizacijose veikia 9% Latvijos, 14% Estijos ir 9% Lietuvos 

gyventojų (35 paveikslėlis).  

Politinėse organizacijose arba partijose dalyvauja 4% Latvijos, 5% Estijos ir 4% 

Lietuvos gyventojų (36 paveikslėlis).  

Apibendrinant, galima teigti, kad Estijos gyventojai yra nedaug aktyvesni, 

dalyvaudami įvairiose organizacijose. 

31 paveikslėlis. Dalyvavimas nevyriausybinėse organizacijose, bendrijose, klubuose. 
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32 paveikslėlis. Dalyvavimas profesinėse organizacijose. 

 

 

33 paveikslėlis. Dalyvavimas politinėse organizacijose arba partijose. 

 

 

 

Baltijos šalių gyventojams reikėjo atsakyti, kaip dažnai vidutiniškai mėnesį jie 

leidžia laisvalaikį kartu su savo draugais ir/arba pažįstamais, ir/arba 

bendradarbiais (37 paveikslėlis). 

Galima daryti bendrą išvadą, kad visų trijų šalių gyventojai dažniausiai savo 

laisvalaikį kartu su jais praleidžia keliskart per savaitę (26-33%) arba keliskart 
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per mėnesį (27-39%). Laisvalaikį kartu su draugais, pažįstamais, bendradarbiais 

nepraleidžia 2-6% Baltijos šalių gyventojų. 

 

34.paveikslėlis. Laisvalaikis kartu su draugais, pažįstamais ir bendradarbiais. 
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4. RESPONDENTŲ APIBŪDINIMAS 

Apklausos tiriamoji grupė – 15-74 metų amžiaus Baltijos šalių pastovūs 

gyventojai. Iš viso apklausti 3030 respondentai (1010 Latvijoje, 1010 Estijoje ir 

1010 Lietuvoje). Buvo naudojamasi svertiniais tyrimo duomenimis, kas reiškia 

tai, jog kiekvienos šalies duomenų rinkmenoje buvo koreguojamas tyrimo 

imties paskirstymas, priartinant jį atitinkamos šalies gyventojų struktūrai pagal 

amžių (naudoti 5 parametrai – lytis, tautybė, amžius, regionas, gyvenamosios 

vietos tipas, Estijoje neatsižvelgta į gyvenamosios vietos tipą). Žemiau 

pateikiamas respondentų apibūdinimas po duomenų svėrimo procedūros 

pritaikymo (15 lentelė). Respondentą apibūdinantys elementai yra šie: lytis, 

amžius, gyvenamosios vietos tipas, išsilavinimas, užsiėmimas, kalba, kuria 

šnekama namų ūkyje, žmonių skaičius namų ūkyje, pajamos ir tautybė.  

6 lentelė. Respondentų apibūdinimas. 

LATVIJA (n = 1010) % ESTIJA (n = 1010) % LIETUVA (n = 1010) % 

LYTIS LYTIS LYTIS 

Vyras 48 Vyras 48 Vyras 42 

Moteris 52 Moteris 52 Moteris 54 

AMŽIUS AMŽIUS AMŽIUS 

15 - 18 metų 5 15 - 18 metų 6 15 - 18 metų 6 

19 - 25 metai 10 19 - 25 metai 10 19 - 25 metai 12 

26 - 35 metai 20 26 - 35 metai 20 26 - 35 metai 17 

36 - 50 metų 27 36 - 50 metų 27 36 - 50 metų 26 

51 - 65 metai 27 51 - 65 metai 26 51 - 65 metai 28 

66 - 74 metai 11 66 - 74 metai 12 66 - 74 metai 11 

GYVENAMOSIOS VIETOS TIPAS GYVENAMOSIOS VIETOS TIPAS GYVENAMOSIOS VIETOS TIPAS 

Sostinė 33 Sostinė 32 Sostinė 19 

Miesto 35 Miesto 37 Miesto 48 

Kaimo 32 Kaimo 31 Kaimo 33 

IŠSILAVINIMAS IŠSILAVINIMAS  IŠSILAVINIMAS 

Pradinė arba nepabaigta 
pagrindinio ugdymo mokykla (iki 

8-9 klasės) 
0.3 

Pradinė arba nepabaigta 
pagrindinio ugdymo mokykla 

(iki 8-9 klasės) 
1 

Pradinė arba nepabaigta 
pagrindinio ugdymo mokykla 

(iki 8-9 klasės) 
2 

Pagrindinis (8- 9 klasės) 7 Pagrindinis (8- 9 klasės)) 10 Pagrindinis (8- 9 klasės) 6 

Vidurinis (baigta vidurinė 
mokykla, gimnazija) 

17 
Vidurinis (baigta vidurinė 

mokykla, gimnazija) 
18 

Vidurinis (baigta vidurinė 
mokykla, gimnazija) 

18 

Vidurinis profesinis (baigta 
amatų m-la, vid. amatų m-la) 

33 
Vidurinis profesinis (baigta 

amatų m-la, vid. amatų m-la) 
26 

Vidurinis profesinis (baigta 
amatų m-la, vid.amatų m-la), 

27 

Vidurinis ir šiuo metu studijuoju 
aukštojoje 

3 
Vidurinis ir šiuo metu studijuoju 

aukštojoje 
6 

Vidurinis ir šiuo metu 
studijuoju aukštojoje 

5 

Aukštasis - bakalauro laipsnis 25 Aukštasis - bakalauro laipsnis 17 
Aukštasis - bakalauro 

laipsnis 
27 

Aukštasis - magistro laipsnis 14 Aukštasis - magistro laipsnis 22 Aukštasis - magistro laipsnis 15 

Aukštasis - daktaro laipsnis 1 Aukštasis - daktaro laipsnis 1 Aukštasis - daktaro laipsnis 1 

UŽSIĖMIMAS UŽSIĖMIMAS  UŽSIĖMIMAS 

Savarankiška veikla (individuali 
veikla, darbdavys) 

12 
Savarankiška veikla (individuali 

veikla, darbdavys) 
14 

Savarankiška veikla 
(individuali veikla, 

darbdavys) 
11 

Dirbate šeimos įmonėje, 
ūkininkaujate be algos 

1 
Dirbate šeimos įmonėje, 
ūkininkaujate be algos 

7 
Dirbate šeimos įmonėje, 
ūkininkaujate be algos 

2 

Samdomas darbuotojas 54 Samdomas darbuotojas 52 Samdomas darbuotojas 51 
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Vaiko priežiūros atostogose (iki 
1,5 metų) 

2 
Vaiko priežiūros atostogose (iki 

1,5 metų)) 
3 

Vaiko priežiūros atostogose 
(iki 1,5 metų) 

2 

bedarbis, ieškote darbo 5 bedarbis, ieškote darbo 2 bedarbis, ieškote darbo 6 

pensijoje 17 pensijoje 13 pensijoje 17 

Namų šeimininkė/ atsakingas už 
namų ūkį  

3 
Namų šeimininkė/ atsakingas 

už namų ūkį 
1 

Namų šeimininkė/ 
atsakingas už namų ūkį 

2 

Moksleivis, studentas 8 Moksleivis, studentas 8 Moksleivis, studentas 9 

KIta (įrašykite) 0 KIta (įrašykite) 1 KIta (įrašykite) 0 

KALBA, KURIA ŠNEKAMA ŠEIMOJE KALBA, KURIA ŠNEKAMA ŠEIMOJE 
KALBA, KURIA ŠNEKAMA 

ŠEIMOJE 

Latvių 58 Estų 68 Lietuvių 88 

Rusų 34 Rusų 27 Rusų 5 

Vienodai dažnai latvių ir rusų 
kalba 

7 
Vienodai dažnai estų ir rusų 

kalba 
3 

Vienodai dažnai lietuvių ir 
rusų kalba 

3 

Anglų 0 Anglų 0.3 Anglų 0 

Kita 1 Kita 1 Kita 4 

ŽMONIŲ SKAIČIUS NAMŲ ŪKYJE ŽMONIŲ SKAIČIUS NAMŲ ŪKYJE ŽMONIŲ SKAIČIUS NAMŲ ŪKYJE 

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 

MĖNESIO PAJAMOS 1 ŽMOGUI 
(ATSKAIČIUS MOKESČIUS) 

MĖNESIO PAJAMOS 1 ŽMOGUI 
(ATSKAIČIUS MOKESČIUS) 

MĖNESIO PAJAMOS 1 ŽMOGUI 
(ATSKAIČIUS MOKESČIUS) 

Iki EUR 30 0.3 Iki EUR 30 0.0 Iki 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 ir daugiau 20 EUR 571 ir daugiau 41 EUR 571 ir daugiau 20 

Neatsakė 10 Neatsakė 8 Neatsakė 8 

Sunku atsakyti 15 Sunku atsakyti 18 Sunku atsakyti 18 

TAUTYBĖ TAUTYBĖ  TAUTYBĖ  

Latvių 59 Estų 68 Lietuvių 87 

Rusų 28 Kita 32 Rusų 5 

Kita 13   Kita 8 

VISO 100 VISO 100 VISO 100 
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PRIEDAI 

 

Survey of Inhabitants of Latvia/Estonia/Lithuania on the Song and Dance 

Celebration    

 

At the request of the Latvian Academy of Culture, Kantar TNS is conducting a 

survey with the aim to identify the habits of Latvian inhabitants in terms of 

spending their leisure time and their attitude to cultural heritage. The 

questionnaire is anonymous. The data gathered will be analysed in a 

summarised manner. Certain responses will not be analysed.  

 

INTRODUCTORY QUESTIONS 

J1. Is there anything characteristic of/ common for the major part of 

inhabitants of Latvia/ Estonia/ Lithuania? 

Please give 1 answer. 

1 Yes, there is (briefly specify what it is________________) 

2 No, there isn’t 

 

J2. Using 1-3 words, please describe your first association with the Song and 

Dance Celebration. 

Write down 1-3 words. 

________________________________________________ 

 

RELATION TO THE CELEBRATION 

J3. Have you ever (in your lifetime) attended classes in an interest-related 

education club, association or amateur-talent group?  

Please indicate 1 corresponding answer in each row. 

 

Instructions for the interviewer: it is implied that the person has participated in 

a GROUP activity OUTSIDE the school curriculum. The question should be 

asked as freely as possible, so as to let the interviewees decide for 

themselves. 

 

 Ac893o-

tyrttivity 
I 

particip

ated 

only at 

school 

and 

before 

school 

I 

particip

ated in 

different 

periods 

of life, I 

am not 

particip

ating 

anymor

e  

I 

particip

ated in 

different 

periods 

of life, 

and I 

am 

particip

ating 

now 

I have 

particip

ated all 

my life, 

and I 

am 

particip

ating 

now 

I am 

particip

ating 

now, 

but I 

have 

started 

recently 

I 

hav

e 

nev

er 

do

ne 

tha

t 

Ha

rd 

to 

say 

1 
Dance 

(folk 
1 2 3 4 5 6 7 



Latvian Academy of Culture Research Centre 2017 

 

 51 

 

dances, 

contemp

orary 

dances, 

sport 

dances 

etc) 

2 

Singing 

(in a 

choir, in a 

band, in 

pop 

groups 

and 

other 

kinds of 

singing) 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Playing 

musical 

instrumen

ts 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
Amateur 

theatre 
1 2 3 4 5 6 7 

5 

Visual art 

workshop

s 

1 2 3 4 5 6 7 

6 

Crafts, 

handicraf

t 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Sports 

(team 

sports or 

sporting 

activities 

together 

with 

other 

athletes 

that 

involve 

the 

presence 

of a 

coach or 

instructor) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

J4. Have you been involved in the Song and Dance Celebration and how?  

It is necessary to give an answer about all the previous Celebrations (the 

week of the Celebration) that the respondent has taken part in at any 

moment in life in any of the following ways. 
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Instructions for the interviewer: all the options must be read out one by one! 

Answers should be given about both the Nationwide Song and Dance 

Celebration and the Youth Song and Dance Celebration!  

 

1 I have followed the events of the Song and Dance Celebration 

week in the mass media (TV, radio, the Internet, printed media) 

 

2 I have followed the events on social networks (draugiem.lv, 

facebook, twitter, instagram, youtube, flickr etc.) 

 

3 I have watched the activities of the Celebration on TV, listened 

to the radio 

 

4 I have personally attended and observed the activities of the 

Celebration (closing concerts, festive concerts and other 

activities)  

 

5 I have observed the festive procession in person  

6 I have provided services at the Celebration (catering, trade, 

provision of equipment etc.) 

 

7 I have informed the society about the Celebration (as a 

journalist, researcher etc.) 

 

8 I have provided support: financial support/ assistance with 

accommodation/ preparation of national costumes etc. 

 

9 I have participated in the organisation of the Celebration (also 

as a volunteer/ coordinator, performing duties as delegated 

by the organisers) 

Filter to 

J4.1.  

10 As a paid employee, I have worked with those performance 

groups that participated in the Song and Dance Celebration 

(e.g., répétiteur, concert master etc.)  

  

11 I have been a participant of the Celebration myself 

(member of a performance group, artistic director, chief 

managing director etc.) 

Filter to 

J4.2. 

12 I will be a participant of the Celebration in 2018 (I am currently 

preparing for it) 

For Lithuania – 2018  

For Estonia – 2019  

Filter to 

J4.2. 

13 Hard to say  

14 I haven’t been involved Filter to J5 

 

J4.1. Please specify how exactly you have worked as an organiser of the 

Celebration. 

Please select all the options that apply. 

1 As a representative of a local authority (for example, as an employee of a 

culture department in a local authority, as an employee of any other local 

authority department/ institution, as a director of a culture centre etc.) 

(please specify your exact …………………………….. ) 

2 As a volunteer 

3 As a manager of the Celebration  

4 As a member of the counselling board  

5 As an artist (musician, composer, author of a visual concept and so on) 

6 Otherwise (please specify) ………………………. 

 

[inhabitants of Latvia] 

J4.2.1. Please specify in what capacity you have participated in the 

Celebration. 
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Please select all the options that apply.  

Instructions for the interviewer: please remind the respondent that it is 

participation in the Celebration rather than in any amateur-talent group that 

is implied! 

 

 1. I have 

participated 

before 

2. I am 

currently/ 

still involved 

As a singer in a choir 1 1 

As a member of a dance group 2 2 

As a performer in a wind orchestra 3 3 

As a musician in a kokle ensemble 4 4 

As a member of a national decorative art studio 5 5 

As a member of an amateur theatre troupe 6 6 

As a member of a folk music band 7 7 

As a member of a folklore community, as a member 

of an ethnographic ensemble 

8 8 

As a member of a vocal ensemble 9 9 

As a member of an ethnic minority talent group  10 10 

Otherwise (please specify) 

________________________________ 

11 11 

 

[inhabitants of Estonia] 

J4.2.2. Please specify in what capacity you have participated in the 

Celebration. 

Please select all the options that apply. 

 1. I have 

participated 

before 

2. I am 

currently/ 

still involved 

As a singer in a choir 1 1 

As a member of a dance (gymnastics) group 2 2 

As a performer in a wind (and symphonic) orchestra 3 3 

As a member of a folklore community, as a member 

of an ethnographic ensemble 

4 4 

Otherwise (please specify) 

________________________________ 

5 5 

 

[inhabitants of Lithuania] 

J4.2.3. Please specify in what capacity you have participated in the 

Celebration. 

 1. I have 

participated 

before 

2. I am 

currently/ 

still involved 

As a singer in a choir 1 1 

As a member of a dance group 2 2 

As a performer in a wind orchestra 3 3 

As a member of a Song and Dance Celebration 

ensemble 

4 4 

As a member of a national decorative art studio 5 5 

As a member of an amateur theatre troupe 6 6 

As a member of a folk music band 7 7 

As a member of a folklore community, as a member 8 8 
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of an ethnographic ensemble 

As a member of a vocal ensemble 9 9 

Otherwise (please specify) 

________________________________ 

10 10 

 

[Ask only those who chose the 11th answer in J4 – “have been a participant!] 

J.4.3. Did you participate in the Latvian Nationwide Song and Dance 

Celebration in 2013 or the Youth Song and Dance Celebration in 2015?   

For Estonia: the Estonian Nationwide Song and Dance Celebration in 2014 or 

the Youth Song and Dance Celebration in 2017   

For Lithuania: the Lithuanian Nationwide Song and Dance Celebration in 2014 

or the Youth Song and Dance Celebration in ???  

Please choose 1 possible answer. 

1 Yes, I participated in the Latvian Nationwide Song and Dance 

Celebration in 2013  

For Estonia: Yes, I participated in the Estonian Nationwide Song and 

Dance Celebration in 2014 

For Lithuania: Yes, I participated in the Lithuanian Nationwide Song and 

Dance Celebration in 2014 

2 Yes, I participated in the Youth Song and Dance Celebration in 2015 

For Estonia: Yes, I participated in the Youth Song and Dance Celebration 

in 2017 

For Lithuania: Yes, I participated in the Youth Song and Dance 

Celebration in ??? 

3 Yes, I participated in the Latvian Nationwide Song and Dance 

Celebration in 2013 in the Youth Song and Dance Celebration in 2015 

For Estonia: Yes, I participated in the Estonian Nationwide Song and 

Dance Celebration in 2014 and the Youth Song and Dance Celebration 

in 2017 

For Lithuania: Yes, I participated in the Estonian Nationwide Song and 

Dance Celebration in 2014 and the Youth Song and Dance Celebration 

in ??? 

 

4 No, I didn’t participate 

5 Hard to say 

 

 [Ask everyone except those who chose the 11th or 12th answer in J4] 

J5. Would you like to participate in the Celebration movement as a member 

of a talent group some day? 

Please choose 1 answer. 

 

1 Yes, definitely 

2 I would rather 

3 I’d rather not 

4 I definitely wouldn’t 

5 Hard to say 

 

[Ask only those who chose the 14th answer in J4 OR DID NOT choose the 2nd 

answer in J4.2.3.] 

J6. What are the main obstacles to your involvement in the Song and Dance 

Celebration as a participant? 

Please choose no more than 3 main obstacles. Read out all the answers! 
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1 I have no appropriate creative skills 

2 I don’t have the time to participate in everyday rehearsals of a talent 

group 

3 It requires too big financial expenditures 

4 I don’t like group activities 

5 They don’t speak my native language in the talent group or during the 

organisation of the Celebration 

6 I believe it concerns only the Latvian/ Estonian/ Lithuanian nation 

7 I am not interested in such cultural and artistic events 

8 I believe that it is Soviet heritage 

9 Such activities are not popular among my friends, relatives and 

acquaintances 

10 I am not interested in folk art or amateur art 

11 I have no spare time 

12 I didn’t know that something like that takes place 

13 The activities of the Celebration are held at inconvenient times 

14 I have too much work/ inconvenient working hours 

15 I have heard negative commentaries about the work of talent groups 

16 I don’t go to school anymore 

17 Other obstacles (please specify) ______________________ 

18 Hard to say 

 

 [Ask those who chose the 4th or 14th option in J4] 

J7. What have been the main reasons for your not attending the Song and 

Dance Celebration in person so far? 

Please give no more than 3 main reasons. Read out all the answer choices! 

 

1 Previous negative experience 

2 I have no financial means for such activities  

3 It is hard/ difficult for me to get to the Celebration venue 

4 I have no (spare) time 

5 I am not interested in such cultural and artistic events 

6 Health issues 

7 I don’t want to attend activities alone, I have no-one to go with 

8 Unable to get the tickets/ expensive tickets 

9 I don’t know when it takes place/ no information about the events that 

take place 

10 No friends, relatives, acquaintances of mine attend such events 

11 I am already involved in the Celebration as a participant/ organiser 

12 I didn’t know that something like that takes place 

13 I believe it concerns only the Latvian/ Estonian/ Lithuanian nation 

14 They don’t speak my native language during the organisation of the 

Celebration or at the events  

15 I believe that it is Soviet heritage 

16 I am not interested in folk art 

17 The activities of the Celebration are held at inconvenient times 

18 I have too much work 

19 I have heard negative commentaries about the experience of 

participants of the Celebration 

20 Other reasons (please specify) _______________________________ 
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21 Hard to say 

 

J8. Has anyone in your family (including previous generations) been involved 

in the Song and Dance Celebration as a participant (member of a talent 

group, (honorary) director of a talent group, (honorary) conductor, (honorary) 

director-in-chief)? 

Choose all the options that apply. 

 

1 Yes, my parents have (or one of them) 

2 Yes, my children have 

3 Yes, my grandchildren have 

4 Yes, my brothers/sisters have 

5 Yes, my partner/ spouse has 

6 Yes, my other relatives have 

7 No, no-one has 

8 Hard to say 

 

J9. In your opinion, what are the main benefits that participation in the Song 

and Dance Celebration movement (taking part in the work of a talent group, 

festive activities etc.) gives people?  

Please specify 5 main benefits. Read out all the answer options if the 

respondent doesn’t name anything himself/ herself! 

1 Unique/ one-time experience 

2 An opportunity to express one’s creative abilities/ participation develops 

creativity 

3 Deep emotions that are not caused by anything else  

4 An enhanced sense of national belonging, belonging to the Latvian/ 

Estonian/ Lithuanian state  

5 An enhanced sense of unity with the Latvian/ Estonian/ Lithuanian nation  

6 Acquisition of knowledge that cannot be acquired anywhere else 

7 Making new friends and acquaintances (including participants of other 

talent groups) 

8 An opportunity to be together with different people and get 

to know them 

9 An opportunity to spend one’s free time in an informative, meaningful 

way 

10 Contributing to the process of maintaining the Latvian/ Estonian/ 

Lithuanian tradition (of the Song and Dance Celebration) 

11 An opportunity to be together with the family and/or sustain its traditions 

12 Recognition among other people 

13 An opportunity to escape from routine 

14 Gaining energy and the incentive to do work in one’s professional 

domain 

15 Pay (I am paid for this) 

16 Improved physical condition 

17 Hard to say 

18 Other (please specify).................................................................. 

 

OPINIONS ON THE SONG AND DANCE CELEBRATION, ITS IMPACT AND 

ORGANISATION 
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J10. Give your opinion on whether all the inhabitants of Latvia/ Estonia/ 

Lithuania have equal opportunities to become participants (as talent group 

members) of the Song and Dance Celebration in 2018/ 2019?  

Please choose one answer. 

1 They definitely have equal opportunities  

2 They have rather equal opportunities 

3 They rather don’t have equal opportunities 

4 They definitely don’t have equal opportunities 

5 Hard to say 

 

J11. The next Song and Dance Celebration in Latvia/ Estonia/ Lithuania will 

take place in 2018/ 2019.   What do you think may hinder participation in the 

Song and Dance Celebration in 2018/ 2019 for those who want to become 

participants? 

Please choose no more than 3 main obstacles.  

 

1 Lack of time 

2 Lack of support from employers 

3 Low income 

4 The geographical location of one’s place of residence 

5 Lack of support from the family  

6 The domain of profession activity 

7 No opportunity to become a participant of a talent group 

8 No appropriate (creative) skills, abilities 

9 Drawbacks of the talent group  

10 Age 

11 Health condition 

12 Nothing 

13 Hard to say 

14 Other (please specify)................................... 

 

[Ask only those who chose the 4th, 5th or 11th answer in J4] 

J12. To what extent do you agree or disagree with the following statements? 

  5 

I fully 

agree 

4 3 2 1  

I totally 

disagree 

Hard to 

say 

1 Participating and 

attending the Song and 

Dance Celebration is a 

tradition in my family 

5 4 3 2 1 9 

2 At the Song and Dance 

Celebration, I have a 

chance to be together 

with my nation 

5 4 3 2 1 9 

3 At the Song and Dance 

Celebration, I can 

confirm my national 

belonging 

5 4 3 2 1 9 

4 The Song and Dance 

Celebration is a deep 

emotional experience to 

me personally 

5 4 3 2 1 9 
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[ask everyone] J13. To what extent do you agree or disagree with the 

following statements? 

  5 

I fully 

agree 

4 3 2 1  

I 

totally 

disagr

ee 

Hard to 

say 

1 The Song and Dance 

Celebration unites all the 

nations living in Latvia/ 

Estonia/ Lithuania  

5 4 3 2 1 9 

2 The Song and Dance 

Celebration is an important 

sign of international 

recognition of Latvia/ Estonia/ 

Lithuania 

5 4 3 2 1 9 

3 The Celebration wouldn’t lose 

anything if the festive 

procession was dropped 

5 4 3 2 1 9 

4 If I attended the Song and 

Dance Celebration, I would 

like to wear a national 

costume 

5 4 3 2 1 9 

5 The Song and Dance 

Celebration is a good 

opportunity to have fun 

together with your friends 

5 4 3 2 1 9 

6 The Song and Dance 

Celebration unites families 

5 4 3 2 1 9 

7 The Song and Dance 

Celebration enhances 

relationships between partners 

5 4 3 2 1 9 

8 The organisation of the 

Celebration is too expensive 

for governments and local 

authorities 

5 4 3 2 1 9 

9 Only a small part of society is 

interested in the Celebration 

5 4 3 2 1 9 

10 Maintaining the tradition of 

the Song and Dance 

Celebration is important only 

to a small part of inhabitants 

of Latvia/ Estonia/ Lithuania  

5 4 3 2 1 9 

11 The programme of the 

Celebration has to attract a 

lot of tourists 

5 4 3 2 1 9 

12 The programme of the 

Celebration has to attract a 

lot of viewers (Latvian/ 

Estonian/ Lithuanian 

inhabitants)  

5 4 3 2 1 9 
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13 The repertoire of the 

Celebration has to include 

songs and dances of other 

nations (not only Latvian/ 

Estonian/ Lithuanian) 

5 4 3 2 1 9 

 

ACTIVITIES OF THE CELEBRATION/ THE FESTIVE PROCESSION 

 

J14. Characterise your attendance of the Song and Dance Celebration as a 

viewer (the answer should refer to those events that you have attended or 

would like to attend in person) 

One answer per column.  

 
the main 

performance 

of the dance 

groups 

the closing 

concert of 

choirs and 

other invited 

groups 

the festive 

procession 

other 

events 

(please 

specify) 

_______ 

1. I have 

attended 

1 2 4 5 

2. I would like to 

attend (as part of 

Latvian/ 

Estonian/ 

Lithuanian 

Centenary 

celebrations in 

2018/ 2019)  

1 2 4 5 

3. I would like to 

attend the Song 

and Dance 

Celebration in 

Estonia and/ or 

Lithuania  

Estonia: in Latvia 

and/ or Lithuania 

Lithuania: in 

Estonia and/ or 

Latvia  

1 2 4 5 

4. I haven’t 

attended and I 

don’t want to   

    

 

ABOUT THE REPERTOIRE 

 

J15. Which song would you like to hear at the closing concert of the Song and 

Dance Celebration? 

Please write in the title of one song. 

 

Instructions for the interviewer: it is also acceptable to write down the 

performer or the lyrics to a song if the respondent provides such information! 

________________________________________ 
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ABOUT THE CELEBRATION AS A TRADITION AND AS INTANGIBLE CULTURAL 

HERITAGE 

 

J16. Please indicate what in your opinion plays a major role in the 

preservation and development of the tradition of the Song and Dance 

Celebration. 

Please choose no more than 3 answers. 

 

1 Ministry of Culture  

2 The institutions organising the Celebration (Latvian National Centre for 

Culture) 

Estonia: the institutions organising the Celebration (Estonian Song and 

Dance Celebration Foundation) 

Lithuania: the institutions organising the Celebration (Lithuanian Folk 

Culture Centre) 

3 Local authorities 

4 Artistic directors of talent groups 

5 Chief directors of the process and chief conductors (including city/ 

regional/ county directors/ conductors)  

6 Chief directors and chief conductors of the current Song and Dance 

Celebration 

7 Honorary chief directors and chief conductors 

8 Participants of talent groups 

9 Viewers/ visitors 

10 The counselling board of the Song and Dance Celebration (in Latvia – 

the Arts Council) 

11 Creative professionals (composers, choreographers, stage directors, 

stage designers and so on) 

12 Non-governmental organisations 

13 The media and social networks 

14 Researchers of the tradition and documentalists 

15 Hard to say 

 

 

ABOUT THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE SONG AND DANCE CELEBRATION 

 

J17. Please evaluate to what extent you agree or disagree with the following 

statements about the development of the Song and Dance Celebration (1 – 

totally disagree, 5 – fully agree). 

Please give one answer in each row. 

 

 

 

5 

Fully 

agree 

4 3 2 

1 

Totally 

disagree 

Hard 

to say 

1 The holding of the Celebration 

should be as close to its traditional 

form as possible 

5 4 3 2 1 9 

2 New elements should be included in 

the programme of each 
5 4 3 2 1 9 
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Celebration (new music pieces, new 

dances etc.) 

3 The concerts should be enhanced 

with modern technological 

achievements (projections, lighting 

effects etc.) 

5 4 3 2 1 9 

4 It is important that the repertoire of 

the Celebration is delivered at a 

high artistic level 

5 4 3 2 1 9 

5 It is important that any inhabitant 

can take part in the Celebration, 

even if it lowers the quality of 

performance of the repertoire  

5 4 3 2 1 9 

6 The songs that are popular with the 

majority of the Celebration viewers 

should be performed in the closing 

concert 

5 4 3 2 1 9 

 

 

INFORMATION ABOUT THE RESPONDENT (SOCIAL CAPITAL) 

 

J18. On a scale of 1 to 10 (where 1 – none at all, 10 – to a great extent), 

please evaluate to what extent you feel a sense of belonging to one of the 

following:  

Please indicate one answer in each row. 

 

  10 to a 

great 

extent 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

none 

at all 

Hard to 

say 

1 To your place of 

residence (town/ rural 

district) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

2 To the regional 

community where you 

live 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

3 To the region (Rīga, 

Kurzeme, Vidzeme, 

Zemgale, Latgale) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

4 To the Latvian/ 

Lithuanian/ Estonian 

state 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

5 To the Baltic states 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

6 To Europe 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 99 

 

J19. Please indicate to what extent you agree or disagree with the statements 

below. 

Please choose one answer in each row. 

 

  I fully 

agree 

I 

rather 

agree 

I rather 

disagree 

I totally 

disagree 

Hard 

to say 

Doesn’t 

participate 

in a talent 
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group 

1 I generally trust my 

family members 

and closest friends 

1 2 3 4 5 N/A 

2 I generally trust my 

colleagues at work 

Instructions for the 

interviewer: in case 

of no colleagues, 

indicate “hard to 

say” 

1 2 3 4 5 N/A 

3 I generally trust my 

local authorities/ 

politicians 

1 2 3 4 5 N/A 

4 I generally trust 

state politicians 
1 2 3 4 5 N/A 

5 I generally trust 

religious institutions 
1 2 3 4 5 N/A 

6 I generally trust 

participants of my 

nation’s artistic 

groups 

Instructions for the 

interviewer: do not 

ask this questions if 

the respondent is 

not currently 

involved in a talent 

group (choose the 

last cell)  

1 2 3 4 5 6 

 

J20. Are you a member of any non-governmental organisation, association or 

club?  

Please choose one answer.  

 

1 Yes, I am  

2 No, I am not 

3 Hard to say 

 

J21. Are you a member of any professional organisation (for example, 

Association of Photographers, Medical Society and so on)? 

Please choose one answer.  

 

1 Yes, I am 

2 No, I am not 

3 Hard to say 

 

J22. Are you a member of any political organisation or party?  

 Please choose one answer.  

 

1 Yes, I am 

2 No, I am not 
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3 Hard to say 

 

J23. How often do you spend your free time together with your friends and/ or 

acquaintances and/ or colleagues a month on average? 

Please choose one answer.  

 

 1  Once in 1-2 days 

2 Several times a week 

3 Several times a month 

4 Once a month 

5 Rarer than once a month 

6 I don’t spend free time with friends, acquaintances or colleagues 

7 Hard to say 

 

 

INFORMATION ABOUT THE RESPONDENT (DEMOGRAPHIC QUESTIONS) 

 

Respondent’s education (name the last completed education): 

Please choose one (the most appropriate) option. 

 

 1  Elementary education or lower 

 2  Secondary education (including professional and vocational 

education) 

 3  Secondary professional or vocational education  

 4  Secondary education, currently studying at a university 

 5  Higher education 

 6  Master’s degree 

 7  Doctor’s degree 

  

Which language do you speak with the members of your family every day?  

1 Most often Latvian/ Estonian/ Lithuanian  

2 Most often Russian 

3 Latvian/ Estonian/ Lithuanian as much as Russian 

4 Hard to say/ I don’t want to answer 

5 Other (please specify) 

 

 [Filter – if the respondent is a participant (2.2. – I am at the moment)]  

How much money on average did you spend a month on participation in 

rehearsals and other activities of a folk art group in 2016?  

1 Less than 5.00 EUR 

2 6.00 - 10.00 EUR 

3 11.00-15.00 EUR 

4 16.00-25.00 EUR 

5 26.00 – 50.00 EUR 

6 51.00 – 100.00 EUR 

7 101.00 EUR and more 

8 Hard to/ I don’t want to answer 

 

Thank you for your responsiveness and the time devoted to the completion of 

the questionnaire! 


