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Kopsavilkums
 Aptuveni puse (53%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā klausās mūzikas ierakstus katru dienu. Savukārt 18% iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā

vecumā mūzikas ierakstus klausās vismaz reizi nedēļā, savukārt 10%. klausās mūzikas ierakstus 5-7 reizes nedēļā. 7% klausās mūzikas ierakstus 2-3 reizes mēnesī,

5% atzīst, ka reizi mēnesī vai retāk. 3% norādījuši, ka mūziku neklausās vispār.

 Visbiežāk (46%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem pēdējā gada laikā ir iegādājušies biļetes uz koncertiem. 11% iedzīvotāju ir

iegādājušies mūzikas ierakstus CD vai DVD formātos, savukārt 8% atzinuši, ka ir iegādājušies abonementu kādā no mūzikas straumēšanas platformām. Tik pat (8%)

norādījuši, ka iegādājušies biļetes uz mūzikas festivāliem. Salīdzinoši reti (5%) iegādājušies mūzikas ierakstus legālās mūzikas lejupielādes platformās, 2%

iegādājušies mūzikas ierakstus vanila platē. Gandrīz puse (47%) atzinuši, ka nav veikuši nevienu no iepriekš minētajām darbībām.

 26% Latvijas iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem atzīst, ka tērē 11–30 EUR mūzikas ierakstu iegādei, koncertu, festivālu apmeklēšanai un

mūzikas straumēšanas platformu abonementiem. Pēdējā gada laikā 31-50 EUR iztērējuši 23% iedzīvotāju, savukārt 21% iztērējuši 51–100 EUR. 13 % atzinuši, ka

mūzikai tērē vien līdz 10 EUR gadā. Salīdzinoši maz (8%) iedzīvotāju norādījuši, ka tērē 101–150 EUR, 5% norādījuši, ka tērē 151–200 EUR, savukārt 3% gadā

tērē 201 EUR un vairāk.

 Pēdējā mēneša laikā Latvijas iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem visbiežāk (75%) atzīst, ka mūziku klausījušies radio, 65% iedzīvotāju –

datorā. Uz pusi mazāk atzinuši, ka mūziku klausījušies viedtālrunī. Tikai 13% iedzīvotāju norādījuši, ka klausījušies CD atskaņotājā, savukārt 9% planšetē/iPad.

Visretāk mūziku klausās mp3 atskaņotājos/iPod (7%), televizorā (5%), automašīnā (1%), citur (1%).

 Absolūtais vairākums (71%) iedzīvotāju piekrīt, ka mūziķiem ir jāsaņem atlīdzība par viņu darbu pieejamību mūzikas straumēšanas platformās. 12% iedzīvotāju šim

apgalvojumam nepiekrīt, savukārt 17% nav viedokļa šajā jautājumā.

 54% Latvijas iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā vecumā, ja iegādātos abonementu mūzikas straumēšanas platformā, dotu priekšroku tādai platformai, kurā mūziķi

saņem atbilstošu atlīdzību. 17% norādījuši pretējo, savukārt 29% nav viedokļa šajā jautājumā.

 44% iedzīvotāju atzīst, ka mūzikas straumēšanas platformas mazina pirātismu, savukārt 21% nepiekrīt šim apgalvojumam. 31% nav konkrēts viedoklis šajā

jautājumā.

 56% nepiekrīt apgalvojumam, ka salīdzinoši biežāk ikdienā tiek lietotas mūzikas straumēšanas platformas, n. kā citi mūzikas klausīšanās veidi. 23% ir norādījuši šo

apgalvojumu kā patiesu, savukārt 21% nav viedokļa šajā jautājumā.
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