
 

 

 

 
Liepājas Universitāte 

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte 

doktora studiju programma „Pedagoģija‖ 
 

 

 

 

 

GATIS STRADS 
 

Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra 

darbības kvalitātes pilnveidošanā 
 

Promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai 

Apakšnozare: vispārīgā pedagoģija 
 

 

 

 

 

 Zinātniskā vadītāja -  

 Dr. habil. paed. prof. Ausma Špona 

 

 

 

 

Liepāja 2019 

  



 

Anotācija 

Gata Strada promocijas darbs Pedagoģijā Vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē 

„Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā‖ 

izstrādāts Dr. habil. paed., prof. A. Šponas vadībā laika posmā no 2014. gada septembra līdz 

2019. gada jūnijam. 

Promocijas darba apjoms ir 149 lpp. un 6 pielikumi. 

Pētījuma atslēgas vārdi: aktieru pašrealizācija, teātris, pedagoģiskie līdzekļi, teātra 

darbības kvalitāte. 

Promocijas darba mērķis: pētīt aktieru māksliniecisko darbību teātru kolektīvos un 

izveidot mūsdienīgu teātra aktieru pašrealizācijas satura strukturālo modeli un vērtēšanas 

kritērijus. 

Veicot filozofiskās, psiholoģiskās, pedagoģiskās, socioloģiskās un mākslas 

literatūras analīzi par pedagoģijas teorijām aktieru sagatavošanā un pašrealizāciju radošajā 

darbībā, konstatēta būtiska aktieru ietekme uz teātra darbības kvalitāti un sabiedrību kopumā. 

Aktieru pašrealizācija ir mūsdienu pilnvērtīgas dzīvesdarbības garants. Balstoties uz teoriju 

analīzi par sabiedrības un aktieru sadarbības mijsakarībām, teātra aktieru pašrealizācijas 

pilnveidošanai un teātra darbības kvalitātes paaugstināšanai tika izstrādāta aktieru 

pašrealizācijas definīcija, pašrealizācijas satura strukturālais modelis, noteikti kritēriji un 

rādītāji aktieru pašrealizācijas vērtēšanai.  

Promocijas darba teorētiskajā daļā tiek analizēta pašrealizācijas būtība un tās attīstību 

veicinošie pedagoģiskie faktori. Promocijas darba empīriskajā daļā autors veicis trīs teātru: 

Latvijas Nacionālā, Dailes un Valmieras teātru aktieru, skatītāju un ekspertu anketēšanu, 

intervēšanu, novērošanu un pašpieredzes analīzi. 

Promocijas darba nobeiguma daļā autors rezumē pētījuma gaitā iegūtos rezultātus. 

Pētījumā atklājas fakti, ka aktieru vajadzību pašrealizēties pilnveido atpazīstamība 

skatītājos. Tas ir pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā. 

Pētījumā analizēta aktieru pašpieredze, pašvērtējums par profesionālo māksliniecisko 

darbību, apzināti pašrealizāciju stimulējošie un bremzējošie faktori. Mūsdienās ir 

izveidojusies pretruna starp valsts teātros strādājošo aktieru vajadzību pašrealizēties kolektīvā 

un ierobeţoto līdzdalību mākslinieciskās darbības pilnveidošanā. Būtiski paaugstinājies 

aktieru izglītības līmenis, un aktieru sociālā grupa ir viena no izglītotākajām sociālajām 

grupām sabiedrībā un sagatavoti pašrealizācijai.  

Sekmīgai aktieru pašrealizācijas pilnveidošanai pētījumā konstatēti pedagoģiskie 

nosacījumi. 



 

 Pētījuma procesā apstiprinājās hipotēzes pieľēmums, ka teātra aktieru pašrealizāciju 

sekmē rūpes teātrī par aktieru nodarbinātību un viľu iesaistīšanu interesanta repertuāra 

veidošanā. Aktieriem vajadzību pašrealizēties pilnveido sadarbība starp teātri, skatītāju un 

sabiedrību. 

  



 

Abstract 

The doctoral thesis by Gatis Strads in pedagogy and sub–fiels of general pedagogy  

„The self-realization of actors as a pedagogical condition for improvement of quality of 

theatrical activities‖ has been worked out in the leadership of dr.habil.paed., prof. A. Shpona 

in the period from September 2014 to June 2019. The size of doctoral thesis is 137 pages with 

annexes – 6 pages. The keywords of research: self-realization of actor, pedagogical means, 

quality of theatrical activities.  

The aims of doctoral thesis: to explore the artistic activity of actors in theater 

collectives and to develop a modern model of self-realization and criteria of evaluation of 

theatrical actors. 

Through the analysis of philosophical, pedagogical, sociological and artistic 

literature on theories of pedagogy in the training of actors and self-realization in creative 

activity, a significant influence of actors on the quality of theatrical activities and society in 

the whole was indentified. The self-realization of actors is the quarantor of modern life. Based 

on analysis of theories on interaction between society and actor, the definition of self-

realization of actor, structural model of content of self-realization, criteria and indicators for 

evaluating actors self-realization were developed to improve the activities of theatrical actors.  

The theoretical part of doctoral thesis analyzes the esence of self-realization and the 

factors of its development. In empirical part of the doctoral thesis, author has conducted 

interviews, surveys, observations and analyses of self-experiance of Latvian actors from 

Latvian National, Art theatre and Valmiera theatre, as well as of spectators and experts. 

In the final part of doctoral thesis, the author summerizes the rezults obtained during 

the research. The research reveals, that the actors’ need for self-actualization is perfected by 

recognition of spectators. It is a pedagogical condition for improving the quality of theatrical 

activities. The research analyzes the actors’ self-experiance, self-evaluation of Professional 

artistic activity, and indentifies factors that stimulate and inhibit the self-realization. 

Nowadays, there is contradiction between the need of self-realization in collective of actors in 

state theatres and their limited involvement in the development of artistic activity. The level 

of education of actors has significantly increased and the social group of actors is one of the 

most educated social groups in society and ready for self-realization. The pedagogical 

conditions of successful self-realization of actors has been found in the research. 

During the research, the hypothesis that the self-realizatiom of theatrical actors is 

fascilitated by theatre concers about their emplyment and their involmement in creating an 

interesting repertoire was confirmed. The need for self-realization of actors is enchanced by 

collaboration between the theatre, the spectator an the society.     
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Ievads 

21. gadsimtā pasaulē pārmaiľas norit strauji un īpašu vērtību iegūst cilvēks, „ kas 

spēj ātri reaģēt un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, kas spēj orientēties lielā informācijas 

daudzumā un komunicēt gan reālajā, gan virtuālajā vidē, saglabājot spēju veidot attiecības 

„šeit un tagad‖‖ (Šteinberga, 2013, 7). Teātra māksla tieši ar to atšķiras no visām citām 

mākslām, ka tur viss notiek „šeit un tagad‖. Tā ir viena no teātra darbības nozīmīgākajām 

īpašībām. Trīsdesmit gadus Latvijas sabiedrība pārveidojas no vienpartiju sistēmas, plānveida 

ekonomikas, no izolētas tautsaimniecības un limitētas izglītības iespējām uz daudzpartiju 

sabiedrību, tirgus ekonomiku, neierobeţotām izglītības iespējām un humāno vērtību 

apzināšanos. Ir izaugusi jauna paaudze, kam pagājušā gadsimta okupētās Latvijas dzīvesveids 

un saziľa ir sveša. 

Atklāt sevi, savas spējas, talantus un atrast savu pašrealizācijas iespēju – tā ir katra 

cilvēka nozīmīgākā vajadzība. Aktiera pašrealizācijas īstenošanās rezultātā aug mākslas vides 

nozīmība. Paaugstinās teātra aktieru sociālais statuss un cieľa sabiedrībā. Valsts mēroga un 

lokālāku kultūras projektu norisei jau ir un būs nepieciešami vēl lielāki radošie resursi. Tas 

ietekmē daudzu jauniešu profesiju izvēli nākotnes darbībai, pieprasa jaunas un mūsdienīgākas 

izglītības vadlīnijas radošo profesiju apguvei un jaunu talantu piesaisti radošo, īpaši aktieru, 

reţisoru, mākslinieku un mūziķu, audzinātājiem. Lai prognozētu šos procesus, ir vajadzīga 

mērķtiecīga šo profesiju zinātniskā izpēte. Lai veidotu ideālu radošā kolektīva darbības 

modeli un realizētu to praksē, jāsāk ar cilvēka pašizpratni, refleksiju un paškritiku (Rubene, 

2008).  

Pētījuma sociālo aktualitāti nosaka pašreizējā Latvijas sociālekonomiskā un 

kultūrpolitiskā situācija, kas izvirza prasības aktieru sociālajai grupai būt radošiem un 

atbildīgiem. 

Mūsdienās katram aktierim nepieciešams patstāvīgi noteikt savas dzīves perspektīvu, 

izvirzīt sev dzīves mērķi un, atbilstoši savām spējām, maksimāli izmantojot piedāvātās 

iespējas, atrast līdzekļus savas dzīves izvēles īstenošanai pašrealizācijā.  

 Aktieru sociālajai grupai ir tiesības un iespējas pašrealizēties dzīves telpā, īpaši 

profesionālajā darbības laukā. Pašreiz vairākās intelektuāli ietilpīgās nozarēs teātra aktieru 

pašrealizācijas līmenis ir maz pētīts un ierobeţots, kas savukārt daudzkārt pazemina katra 

indivīda patērēto spēju summu, sadalot tos vairākos sīkos vai mazāk nozīmīgos rezultātos, un 

sabiedrība kopsummā zaudē lielu daļu indivīda unikālo devumu.  
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Visā pasaulē zināmi fakti, ka sabiedrībā pazīstami aktieri savas dzīves priekšplānā 

pašrealizē sevi valsts pārvaldē, piemēram, ASV prezidents R. Reigans no 1981. līdz  

1989. gadam (Leuchtenburg, 2015, 579), Kalifornijas gubernators A. Švarcenegers no 2003. 

līdz 2010. gadam (Ferriss, 2016, 176). Slaveni aktieri, ieľemot augstus valsts amatus, kuros 

vienmēr ir personiska atbildība par pārvaldes procesu un rezultātu, sasniedza ne sliktu savas 

darbības novērtējumu.  

Lai radītu uz aktieru maksimālu pašrealizāciju orientētu teātri, ir nepieciešami 

mākslinieki ar nopietnu sagatavošanos radošam darbam pieaugušo pedagoģijas teorijas un 

prakses vienībā. Nepieciešams pētīt aktieru ieinteresētību pilnveidot mākslinieciskās darbības 

pašpieredzi un aktieru pašrealizāciju mūsdienu teātrī. 

Latvijā aktieri augstāko akadēmisko izglītību ieguvuši Latvijas PSR Valsts Teātra 

institūtā (1948—1951), Latvijas Valsts konservatorijā (LVK) (1951. – 1993.)(Latvijas 

padomju teātra vēsture, 1973, LVA, Latvijas Valsts konservatorijas vēsturiskā izziľa) un 

Latvijas Kultūras akadēmija no 1993. gada (Siliľš, 2012, 46). Tās ir augstskolas, kurās nav 

novērots reflektantu konkurences trūkums šajā specialitātē. Aktieru sociālā statusa, estētisko 

pakalpojumu popularitātes pieaugums paaugstina pieprasījumu pēc radošajām profesijām, 

konkrētām zināšanām par mākslinieciskās darbības subjekta psiholoģiskajām īpašībām, 

pasaules izpratni, motivāciju un gatavību jaunradei (Gaile, 2015, 3). 

2017. gada 19. maijā Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) rīkoja diskusiju par 

nākotnes aktiera profesionalitāti. Diskusijā piedalījās arī Latvijas aktieru pedagogi un darba 

devēji. LKA docente I. Roga runājot par pedagoģijas uzdevumiem aktieru audzināšanā, 

uzsvēra, ka „pedagoģijai ir jāprot uztvert katras nākamās paaudzes nervs‖ (Roga, 2017, 80). 

Šobrīd pazīstamākais Latvijas teātra reţisors A. Hermanis ir norūpējies par aktiera vietu teātrī: 

„Bet es runāju par teātri, kad aktiera personība ir tā centrā‖ (Hermanis, 2016, 81). 

Mūsdienu atziľas pedagoģijā izvirza jaunas un daudz augstākas prasības aktieru 

sagatavošanai, lai nodrošinātu katra pilnvērtīgu pašrealizāciju. Laikmeta diktētais 

pieprasījums pēc universāli sagatavota, vispusīga un talantīgi attīstīta mākslinieka rada jaunus 

un aktuālus jautājumus teātra un teātra pedagoģijas pētniekiem. Latvijā nav daudz pētījumu 

pedagoģijā un teātra zinātnē par aktieru darbību teātrī. UNESCO aktīvā darbība izglītības 

uzlabošanā pasaulē ietekmē arī pedagoģiskās domas attīstību Latvijā. Iniciatīva no citām 

valstīm (Delors, 2001). Eiropas, Amerikas, Dienvidaustrumāzijas radošo profesiju izglītības 

sasniegumi un pieredze. Latvija ir uzľemta OECD (Organization for Economic Cooperation 

and Development). Latvijas Ārlietu ministrija pārskatā par dalību šajā organizācijā laika 

periodā no 2017. gada jūlija līdz 2018. gada jūlijam atzīmē jomas, kurās ir OECD izvērtējumi, 

dati, standarti un rekomendācija (ĀM Informatīvais ziľojums par Latvijas dalību OECD laika 
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periodā no 2017. gada jūlija līdz 2018. gada jūlijam). Spēja risināt dialogus un debatēt ar 

citiem ir viens no līdzekļiem, kas vajadzīgs divdesmit pirmā gadsimta skolotājiem (Delors, 

2001, 86). „Zinātnieku sadarbība sniedzas pāri valstu robeţām un ir efektīvs līdzeklis, kā 

internacionalizēt idejas, attieksmes un darbības komunikāciju tīklus, ko izveidojusi vai 

nostiprinājusi Eiropas Savienība, tā darbojas daţādās jomās kā īpatna Eiropas mēroga 

pētniecības laboratorija, kas rada produktus zinātnē un kultūrā,‖ secina Ţaks Delors (Delors, 

2001, 168 – 169). Šo avotu izmantošana ļauj lietišķi un objektīvi vērtēt esošo stāvokli arī 

Latvijas teātra aktieru profesionālajā sagatavotībā. Pedagoģijas zinātnē pētnieciskais darbs par 

izglītības ietekmi uz aktieru pašrealizāciju ir būtisks un nepieciešams.  

Latvijas aktieriem, uzsākot profesionālas gaitas pēc augstskolas absolvēšanas, 

personības pašrealizācija ir saistīta ar kolēģu un sabiedrības atzinības ieguvi un arī iespējām 

labi nopelnīt. Viena no sākotnējām pozīcijām – pārliecināt pašus aktierus par jaunām 

pašrealizācijas iespējām un esošā teātra pārvaldes mehānisma pārveidi, par to, ka teātris 

nesākas ar direktoru vai māksliniecisko vadītāju, iepludināt jaunas vēsmas, daţādojot esošos 

teātra procesus un pilnveidojot rezultātu ar aktieru aktīvu līdzdalību. M. Gruzdovs atzīst: 

„Ļoti svarīgi, lai viľi, ienākot teātrī, ar reţisoru spētu strādāt kā līdzautori, radīt kvalitatīvu 

piedāvājumu‖ (Gruzdovs, 2012,141).  

Cilvēciskās vērtības, pašrealizācijas fenomens izsaka cilvēka pašizjūtas. Aktieri var 

būt aktīvi līdzdarbībā visā teātra darbības procesā, īpaši mākslinieciskās darbības 

pilnveidošanā. Pedagoģiski pilnveidojot aktieru atbildību ne tikai par savu lomu lugā, bet par 

visu teātra procesu kopumā, paplašinās aktieru pašrealizācijas robeţas teātrī. Vadības, 

iestudējumu veidotāju reţisoru, komponistu, scenogrāfu, kostīmu mākslinieku, kustību 

konsultantu, vokālo pedagogu un aktieru kopā domāšana ir vismaz viena no ietekmīgākajām 

mākslas radīšanas formām. Ieaudzināt šādu atbildīgu radošuma izpratni ir vitāli nozīmīgi 

mūsu sabiedrībai tik nepieciešamajā kultūras institūcijā kā teātris. Tieši pedagoģisko principu 

un metoţu ieviešana un pastāvēšana ir priekšnoteikums radošuma izpausmei un 

pašrealizācijai teātra mākslā (Lanka, 2005, Jurgena, 2002, Gaile, 2015). Mūsdienās ir 

izveidojusies pretruna starp aktieru vajadzību pašrealizēties teātra kolektīvā un ierobeţoto 

līdzdalību mākslinieciskās darbības pilnveidošanā. 

 Daudzās radošajās profesijās, īpaši mūzikas un dejas, pētniecība pedagoģijā Latvijā 

ir ar solīdu vēsturi un plašu zinātnisko pētījumu jautājumu spektru. Teātra zinātniskā 

pētniecība vairāk virzīta uz vēsturisko izpēti un praktiski maz ietver pedagoģiju kā vienu no 

fundamentālākajām zinātnes nozarēm teātra attīstībai.  
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Teātra kvalitāte ir tieši saistīta ar aktieru vajadzībām pašrealizēties uz skatuves. Šī 

problēma tiek izvirzīta pētniecībai un tādēļ promocijas darba temats izvēlēts „Aktieru 

pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā‖. 

Pētījuma objekts:  

Aktieru mākslinieciskā darbība teātrī. 

Pētījuma priekšmets:  

Teātra aktieru pašrealizācija. 

Pētījuma mērķis: 

Pētīt aktieru māksliniecisko darbību teātru kolektīvos, izveidot mūsdienīgu teātra 

aktieru pašrealizācijas satura strukturālo modeli, izstrādāt pašrealizācijas vērtēšanas kritērijus 

un pārbaudīt tos darba praksē. 

Pētījuma hipotēze: 

Teātra aktieru pašrealizāciju kā īpaši organizētu subjektu darbību sekmē, ja: 

 teātrī rūpējas par aktieru nodarbinātību un viľu iesaistīšanu interesanta 

repertuāra veidošanā; 

 sistemātiski tiek pilnveidots katra aktiera darbības pašnovērtējums vienībā ar 

kolektīva darba novērtējumu; 

 aktieru vajadzību pašrealizēties pilnveido sadarbība starp teātri un skatītāju. 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Izanalizēt teātra aktieru pašrealizācijas psiholoģiski pedagoģisko būtību 

kultūrvēstures pedagoģiskajā un psiholoģiskajā literatūrā.  

2. Izstrādāt aktieru pašrealizācijas līmeľa noteikšanas kritērijus un rādītājus. 

3. Izstrādāt teātra mūsdienīgu aktieru pašrealizācijas satura strukturālo modeli teātra 

kolektīva mākslinieciskajai darbībai. 

4. Noteikt aktieru pašrealizācijas līmeni teātros atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem. 

5. Izstrādāt pedagoģiskos nosacījumus teātra mākslinieciskās darbības pilnveidošanai, 

balstoties uz mērķtiecīgu aktieru pašrealizāciju. 

Pētījuma metodes: 

Teorētiskās metodes: filozofijas, pedagoģijas, politoloģijas, psiholoģijas, teātra 

vēstures un aktieru mākslinieciskās darbības teorētiskās literatūras analīze, pedagoģisko 

parādību strukturālā modelēšana, kontentanalīze. 

Empīriskās metodes: aptaujas, aktieru, teātru vadības un skatītāju naratīvās 

intervijas, novērojumi, biogrāfiskā metode, situācijas analīze, pašpieredzes analīze, kas 

atklātu aktieru pašrealizācijas līmeni.  
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Datu apstrādes metodes: aprakstošās statistiskas metodes (tabulas, grafiskie attēli 

un statistiskie rādītāji) un secinošās statistiskas metodes; Kolmogorova- Smirnova tests, 

Pīrsona korelācijas koeficients, χ2 tests, Stjūdenta t-tests, Kraskola – Vallisa tests. Datu 

apstrādē izmantota SPSS. 

Pētījuma metodoloģiskais un teorētiskais pamats: 

 Pētījuma metodoloģisko un teorētisko pamatu veido F. Bēkona (1561 – 1626) teorija 

par zinātnes jēdzienu precīzu lietošanu un to šķiršanu no ikdienas valodas. „Vārdi 

neļauj pilnīgi brīvi darboties intelektam, tie visu sajauc un noved cilvēkus pie 

neskaitāmiem bezjēdzīgiem strīdiem un izdomājumiem‖ (Bēkons, 1989, 41). 

Neprecīzas definīcijas un paskaidrojumus F. Bēkons pielīdzina teātra spēlēšanai: „..ko 

var atrast īstā teātrī, proti, izrādes vajadzībām sagudrotais siţets ir jaukāks un 

pievilcīgāks un vairāk atbilst katra vēlmēm nekā patiess notikuma atstāstījums, kas 

ľemts no vēstures‖( Bēkons, 1989, 50). F. Bēkons piedāvā zinātnei induktīvo metodi 

zinātniskās patiesības iegūšanai. Viľš ieteic eksperimentā noskaidrot nezināmo, iegūto 

materiālu intelektuāli pārstrādāt, ticot, ka „eksperimentālā un racionālā apvienošana 

dos kaut ko labāku‖ (Bēkons, 1989, 80). 

 Fenomenoloģijas izveidotājs E. Huserls (1859 – 1938) savu ES filozofiju par apziľas 

virzību uz objektu pamatoja ar „ES‖ koncepciju: „Es kā cilvēks atrodu sevi esošu 

pasaulē tā, ka es to arī pieredzu, izzinu zinātniski, tostarp arī pats sevi. Tad es sev 

saku: viss, kas man pastāv, pastāv, pateicoties manai atzīstošajai apziľai, tas nozīmē, 

ka pieredzētais ir cēlies no mana pieredzējuma, domātais – no manas domāšanas, 

teoretizētais – no manis teoretizētā, ieskati – no manis ieskatītā‖( Huserls, 2002, 359). 

 Vācu filozofs H. G. Gadamers (1900 – 2002): „Spēle tikai tad sasniedz tai piemītošo 

mērķi, ja spēlējošais tajā atraisās.(..) Arī izrāde ir spēle. Spēlētāji spēlē savas lomas 

tāpat kā jebkurā spēlē, un tā spēle kļūst par attēlojumu, taču pati spēle ir spēlētāju un 

skatītāju kopums‖. Par aktiera un skatītāja kopumu savas filozofiskās atziľas izteicis 

vācu filozofs Hanss Georgs Gadamers grāmatā „Patiesība un metode‖, uzskatot teātra 

izrādi par mākslas darba patieso būtību ( Gadamers, 1999, 106 – 122). 

 Dz. Meikšāne, pētot darbības psiholoģisko aspektu, atklāj, ka pašrealizācijā darbība ir 

subjektīva attieksme pret īstenību, kuras gaitā cilvēks pārveido priekšmetu, attieksmi, 

situāciju. Subjekta apziľā realizējas darbības iekšējais plāns, kas intuitīvi veidojas 

darbības laikā tad, ja darbības subjekts aktīvi tiecas uz mērķi ( Meikšāne, 1993, 39). 

 Personības veidošanās saprotama kā pašrealizācijas sociālo apstākļu un subjekta 

aktivitātes vienība, kas vērsta uz šo apstākļu maksimālu izmantošanu sevis kā 

personības veidošanai un ietver objektīvās un subjektīvās pedagoģiskās realitātes 
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mijsakarību (Špona, 2004, 42). 

 Teorijas par darbības procesuāli strukturālo pieeju un personīgi nozīmīgu darbību kā 

personības attīstības pedagoģisku līdzekli savos darbos analizējuši psihologi  

Dz. Meikšāne, A. Ļeontjevs, A. Maslovs, D. Ļeontjevs, S. Rubinšteins, Ļ. Vigotskis, 

J.Iļjins, Dţ. Djūijs un pedagogi G. Ščukina A. Špona, I. Ţogla, Z. Čehlova.  

Pētījuma teorētiskā novitāte. Pētījumā, balstoties uz pedagoģijas un psiholoģijas 

teorijām, izstrādāta aktieru pašrealizācijas definīcija, kritēriji un rādītāji aktieru pašrealizācijas 

kvalitātes mērīšanai un izveidots aktiera pašrealizācijas procesuālais modelis. 

Pētījumā atklātas aktieru pašrealizācijas paplašinātas iespējas teātris – sabiedrība un 

pierādīta aktieru un skatītāju interešu tuvināšanās mākslinieciskajā darbībā. 

Pētījumā atklāti nosacījumi, kuru realizācija nodrošina teātra kolektīva darba 

kvalitātes pilnveidošanu.  

Aktieru pašrealizācija disertācijā uz pedagoģijas un psiholoģijas teoriju pamata 

modelēta kā cilvēka augstākā vajadzība, kas veidojusies uz pašaktualizēšanās un 

pašizteikšanās pamata.  

Pētījuma praktiskā nozīme. Nepieciešams pilnveidot teātra kolektīvu un atsevišķu 

aktieru pašrealizācijas vērtējumu. Aktieru pašrealizācijas vērtējumu balstot uz viľu 

pašvērtējumu tiktu sekmēta aktieru pašvērtējuma prasmju attīstība. 

Pētījumā apstiprinājās vajadzība līdzsvarot teātros visu aktieru piedalīšanos izrādēs. 

Aktieru aktīva pašrealizācija izrādēs nodrošina atpazīstamību sabiedrībā, vispirms skatītājos. 

Skatītāju atpazītie aktieri aktīvi tiek iesaistīti korporatīvos pasākumos, sabiedriski 

mākslinieciskā pedagoģiskā darbībā uzľēmumos, iestādēs, svētku norisēs ārpus teātra. 

Pētījums apliecināja, ka aktieru aktīva līdzdalība repertuāra izvēlē un lomu sadalē, 

lēmumu pieľemšanā par māksliniecisko darbību sekmē aktieru pašrealizāciju un ir nosacījums 

teātra darba kvalitātes pilnveidošanā. 

Aktieri pozitīvi vērtē augstāko izglītību profesionālā darbībā un iesaka studiju saturu 

papildināt ar pedagoģijas, psiholoģijas, filozofijas priekšmetiem, kā arī nodrošināt plašākas 

izvēles priekšmetu apguves iespējas.  

Pētījuma posmi:  

1. Pedagoģiskās, psiholoģiskās, filozofiskās un mākslas literatūras pētīšana, 

analīze un problēmas teorētiskā pamatojuma izstrāde (2014.08. – 2015.12.).  

2. Promocijas darba ievads un teorētiskās daļas izstrāde (2015.01. –2015.12.).  

3. Empīriskā pētījumu programmas izstrāde (2016.01.-2016.05.) un pētījuma 

organizēšana (2016.05. – 2016.12.). 
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4. Empīriskā pētījuma un rezultātu apkopošana un interpretēšana (2016.09. – 

2017.03.). 

5. Promocijas darba noformēšana (2017.03. – 2018.12.). 

Pētījuma bāze. Kā pētījuma bāze izvēlēta Dailes teātra, Latvijas Nacionālā teātra un 

Valmieras teātru trupu aktieru pašrealizācijas pedagoģiskā analīze: 69 aktieru pašvērtējums, 

204 skatītāju intervijas un  14 ekspertu aptaujas. 

Promocijas darba struktūra. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, nobeiguma, 

literatūras un avotu saraksta, anotācijas latviešu un angļu valodā, pielikumiem. 

 

Pētījumu rezultāti atspoguļoti zinātniskās publikācijās  

1. Strads, G. Aktieru profesionālās izglītības ieguve Latvijā. : Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā. Rīga: RPIVA, 2015,141. – 144. lpp.  

2. Strads, G. Aktiermeistarības pedagogu darbības vēsturiskā attīstība Latvijas teātros. 

SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

IV daļa. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016, 533. – 543.lpp. 

3. Strads, G. Teātru aktieru pašrealizācijas daudzveidība mūsdienās. Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā. Rīga: RPIVA, 2016, 253 – 260 lpp. 

4. Strads, G. Aktieru sociālas grupas veidošanās Latvijā. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. 

IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli IV daļa. (137. – 146.). Rēzekne: 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017, 137. – 146.lpp. 

5. Strads, G. Teātru darbības kvalitātes objektīvie un subjektīvie faktori. Sabiedrība un 

kultūra. Rakstu krājums XX, Liepājas Universitāte. Liepāja: LiePA, 2018, 295. –  

302. lpp. 

 

Pētījumu rezultāti prezentēti zinātniskās konferencēs  

1. RPIVA 8. Starptautiskā zinātniskā konference. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā. Referāts: Aktieru profesionālās izglītības ieguve Latvijā. Rīga, RPIVA, 10.04.2015.  

2. RPIVA 11. Starptautiskā Jauno zinātnieku konference. Referāts: Nozīmīgākie latviešu 

teātra aktiermeistarības pedagogi. Rīga, RPIVA, 03.12.2013. 

3. RPIVA 9. Starptautiskā zinātniskā konference. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā. Referāts: Teātru aktieru pašrealizācijas daudzveidība mūsdienās. Rīga, RPIVA, 

14.04.2015.  

4. RTA, Starptautiskā zinātniskā konference. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Referāts: 

Aktiermeistarības pedagogu darbības vēsturiskā attīstība Latvijas teātros. Rēzekne, RTA, 

27.05. 2016. 
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5. RTU, 57. Starptautiskā zinātniskā konference. Referāts: Latvijas Drāmas teātra aktieru 

sagatavošana pārmaiľu laikos 20.gs. 60 – 70 gados. Rīga, RTU ETHZF, 17. 10. 2016.  

6. Liepājas Universitāte, 20. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: 

Izziľa un jaunas zināšanas‖, Referāts: Teātru darbības kvalitātes objektīvie un subjektīvie 

komponenti. Liepāja, LU, 19.05.2017.  

7. RTA, Starptautiskā zinātniskā konference. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Referāts: 

Aktieru sociālās grupas veidošanās. Rēzekne, RTA, 26.05. 2017. 

8. RTU, 58. Starptautiskā zinātniskā konference. Referāts: Empīriskā pētījumā 

konstatētās aktieru pašrealizācijas problēmas. Rīga, RTU ETHZF, 12.10. 2018.  
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1. Aktieru pašrealizācijas pedagoģiskie pamati 

Cilvēka dzīves būtība mūsdienās tiek balstīta uz atziľām par cilvēku kā augstāko 

vērtību un sabiedrības mērķi. „Dzīve ir esamības laika nogrieznis mūţībā, kurā cilvēks 

atbilstīgi pašizjūtai vada savu biopsihosocio attīstību un pašizteikšanos darbībā‖ (Špona, 

2016, 238). Dzīves galvenās komponentes – laika dimensija, cilvēka pašizjūta, prasme vadīt 

savu attīstību un pašizteikšanos darbībā – norāda uz viľa brīvību noteikt sava laika 

piepildījumu, attīstības un pašrealizācijas pašvadību. „Šī dzīve ir vienīgā, kas mums pieder, 

un mums jāprot šis augstākais dārgums glabāt, mums jāprot kaut ko no tā izveidot. Es 

domāju, gudrs ir tas, kas dzīvo tā, lai viľa ārējā dzīve saskanētu ar viľa iekšienē ilgoto, lai 

viľa lūpas runātu to pašu valodu, ko viľa sirds‖ (Mauriľa, b.g., 19). 

1.1. Pašrealizācija kā pedagoģisks stimuls aktieru sociālās grupas veidošanās 

procesam Latvijā 

Teātrim un aktieru profesijai ir savi pirmsākumi. Teātris, būdams visciešākajā saiknē 

ar cilvēka dzīvi, ir viens no vecākiem mākslas veidiem. Kustība, dialogi, ţesti, mīmika, 

kaislības, vide un dramatisms ir tieši priekšteči teātra izteiksmes veidiem. E. Kuzľecova 

raksta, ka no gnozeoloģijas, ontoloģijas un dialektikas viedokļa izriet teātra nemirstības 

būtības ciešā saikne ar dzīvi. Telpa, ţests, darbība ir tā pirmsākums, kam būtiska nozīme 

cilvēka dzīvē (Kузнецова, 2016, 10 ). 

 Teātra spēlēšana un teātra skatīšanās ir kultūras cilvēka dzīves nozīmīga sastāvdaļa. 

Teātra tapšanai mūsdienu izpratnē ir gara vēsture civilizācijā. Jau pašos civilizācijas 

pirmsākumos izveidojās sociāla grupa – aktieri, kas risināja un aizstāvēja savas un savas 

grupas specifiskās intereses.  

Jau no pašiem Eiropas teātra pirmsākumiem 534. gadā p.m.ē. (Бояджиев, 

Образцова, 1981, 14) teātra izrādes kļuva par valsts nozīmes pasākumu un iestudējuma 

dalībnieki ieguva lielu popularitāti un ietekmi sabiedrībā. Latvijas teātra šodiena galvenajās 

līnijās atkārto šo sabiedrisko nozīmīgumu. Par to liecina aktieri – Saeimas deputāti : O. Dreģe, 

I. Kalniľš, O. Dunkers, A. Kantāne, I. Laizāne, A. Kaimiľš. Netrūkst aktieru arī Rīgas, 

Liepājas, Valmieras un citās pašvaldībās. Tādas prasmes kā trenēta runas un uzstāšanās 

kultūra, atpazīstamība, beidzot ar atveidoto tēlu asociācijām sabiedrībā raksturo šo aktieru 

politisko darbību. Šādā veidā, analizējot aktieru sagatavošanu Latvijā, varam nonākt pie 

secinājuma par ievērojamas pieredzes uzkrāšanos aktieru sagatavošanā. Jāľem vērā fakti, ka 

aktierus Latvijā galvenokārt gatavo profesionāļi bez pedagoģiskas sagatavotības, kas pamatā 

balstās savā dzīves un darba pieredzē. Šādi atlasīti didakti apvieno ļoti labus un stipri vājus 



 

15 

 

mācībspēkus. Aktuāla ir teorētiskās sagatavotības nozīme un novērtēšana pedagoģiskajā 

darbībā. 

Lai labāk izprastu aktieru sociālās grupas veidošanos Latvijā, tika analizēts tās 

tapšanas process. 

Latviešu teātra vēsturē ir vairāki būtiski fakti. Pirmā zināmā teātra izrāde Latvijā 

(1205. gads) aprakstīta Indriķa hronikā (Indriķis, 2001, 74). 

 Latviešu aktieru pašrealizācija 2018. gadā atzīmēja savu 200 – gadi. 1818. gadā 

Dikļu muiţas Zundas rijā notika pirmā teātra izrāde latviešu valodā. Kultūras darbinieks un 

bibliogrāfs Aleksejs Apīnis 1965. gadā zinātniski pierādīja, ka 1818. gadā Dikļu muiţas šķūnī 

notikusi F. Šillera lugas „Laupītāji‖ izrāde, kurā piedalījušies muiţas dzimtļaudis, un arī to, ka 

lugu latviski tulkojis septiľpadsmit gadus vecais muiţas sulainis Jānis Peitāns (Apīnis, 1999). 

Pirmā latviešu teātra izrāde Rīgā notika 1868. gada 2. jūnijā Vingrotāju biedrības namā 

(Turnhalle), tagadējā Kronvalda parkā. 1868. gada 2. jūniju oficiāli uzskata par latviešu 

profesionālā teātra dzimšanu. Zāle bija skatītāju pilna, ieľēmumi – 190 rubļi un 29 kapeikas, 

un tas rosināja Rīgas Latviešu biedrību sākt būvēt savu namu ar skatuvi un skatītāju zāli, kuru 

iesvētīja 1870. gada 19. februārī (Krastiľš, Mucenieks, 2002; Kundziľš, 1968). Savā darbā 

„Latvijas Lauku teātra sākumi‖ A. Bērziľš raksta: „teātra spēlēšanas fenomens Latvijā 

izplatījās pirms koru dziedāšanas un aizsāka dziľas pēc Latvijas valsts (Bērziľš, 1948, 41). 

Lielu atbalstu teātra spēlēšanai deva saimnieciskajā dzīvē nostiprinājušies latvieši, kam bija 

nepieciešama augstāka sevis izteikšanas pakāpe, pilnīgāka savu dotumu, iespēju un vajadzību 

apmierināšana, ko apzīmējam ar jēdzienu „pašrealizācija‖, kas vienlaicīgi ar latviešu aktieru 

sociālās grupas veidošanos kļūst aktuāla jau visā tā laika sabiedrībā. 1870. gada rudenī Ā. 

Alunāna vadībā iesākās pirmā latviešu teātra sezona, ko pats Ā. Alunāns uzskata par latviešu 

teātra īsto sākumu. Pirms tam „teātra īstenībā nemaz nebija‖, domādams teātri kā regulāri 

darbojošos mākslas iestādi ( Alunāns, 1993,107).  

Analizējot latviešu aktierus kā atsevišķu sociālu grupu, varam izsekot tās 

pilnveidošanās procesam. Pirmie aizmetľi veidojās, sapulcējoties pirmajam aktieru 

ansamblim sevis pašrealizācijai, kas vai nu pēc pašiniciatīvas, vai uzaicināti līdzdalībai 

vienojās kopīgam mērķim – iestudēt izrādes latviešu teātrī. Pie tam sākotnēji arī šie aktieri 

bija diletanti un maz atšķīrās no Latvijā jau plaši izplatītās teātra spēlēšanas kustības ārpus 

Rīgas. Līdz 1875. gadam izrādes veidotas jau vairāk nekā 60 vietās Latvijā: Ventspilī, 

Bauskā, Nīcā, Cēsīs, Valkā, Lielvārdē (Kundziľš, 1968). 

 Pirmo desmitgadi teātri aizvadīja, ievērojot dalībnieku anonimitāti, tādējādi nav 

dokumentālu liecību par dalībniekiem, tomēr tieši šajā periodā radās aizmetľi jaunai sociālai 

grupai Latvijā – aktieru sociālā grupa – ar savu specifisko vajadzību pašrealizēties, darba 
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apstākļiem, apmaksu, sociālo stāvokli, izglītību un ar laiku – arī atpazīstamību. Daţu 

sabiedrībā pazīstamu un cienījamu cilvēku iekļaušanās aktieru saimē (fabrikants Kristaps 

Bergs ir uzstājies ar Steķa vārdu, (Kundziľš, 1968, 61)) radīja pirmos priekšstatus par šīs 

cilvēku kopas vietu sociālajā hierarhijā un subjektīvo vajadzību pašrealizēties apmierināšanu. 

To nosaka aktiera sociālā apziľa, kas atspoguļojas darbības procesā uz skatuves. 

Ir vairāki iemesli, kāpēc cilvēki apvienojas grupās. Grupas tiek veidotas, pirmkārt, lai 

apmierinātu savu vajadzību pēc komunikācijas, pēc citiem cilvēkiem, pēc piederības 

parametriem. Otrkārt, kopīgai darbībai, savu mērķu efektīvākai realizācijai un rezultatīvāk, 

nekā tas būtu iespējams, darbojoties pa vienam. Treškārt, cilvēki grupās savstarpēji sniedz 

atbalstu un aizsardzību. Tikai indivīdu kopiena, kam ir līdzīgi uzskati, spēj ietekmēt atsevišķu 

cilvēku pasaules uzskatus (Чиксентмихaйи, 2016, 338). Šie iemesli ir svarīgi, taču īpaši 

nozīmīga ir grupas darbības efektivitāte, kas ir lielāka nekā atsevišķam indivīdam. 

Sociālā grupa — viens no socioloģijas visspilgtākajiem jēdzieniem, kas apzīmē 

jebkuru pēc formālām vai būtiskām pazīmēm apvienotu cilvēku kopumu. Mazās sociālās 

grupas ir nelielas, kas ietver daţus līdz desmit cilvēkus. Mazajās grupās raksturīgi cieši 

emocionālie un personīgie kontakti, kas rada īpašu psiholoģisko sajūtu „mēs – grupa‖ 

(Сaвoстьянов, 2007, 238). Analīzes teorētiskie pētījumi un analīzes pamati tika ielikti jau  

19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Vācu sociālpsiholoģe Š. Bīlere (1893 – 1974) 

par mazām grupām uzskata tādas, kurās grupas locekļu vidū pastāv savstarpējas attiecības, 

grupas locekļi izpilda noteiktas lomas, grupā ir līderis, kas ietekmē pārējоs grupas locekļus, 

grupas locekļiem ir „mēs‖ izjūta, un grupai ir kopīgs mērķis, kas nosaka grupas darbību un 

struktūru. Arī mazās grupās par galvenajām cilvēka vajadzībām uzskata pašrealizēšanos un 

radošo darbu (Bīlere, 1933). 

Cilvēkam ir tendence savas piederības grupu vērtēt augstāk nekā grupu, kurai viľš 

nepieder. Tas izskaidrojams ar katra indivīda vēlēšanos saglabāt pozitīvu priekšstatu par sevi. 

Sociālās identitātes teorijā sabiedrību hierarhiski strukturē daţādas pēc to varas un statusa 

sociālās grupās. Piederība kādai no šīm grupām nosaka sociālo identitāti un uzvedību 

atbilstoši grupas normām. Sociālā identitāte ir indivīda pašraksturojums, kas balstās uz 

piederību sociālai grupai. Šīs grupas var būt interešu, etniskas vai profesionālas. 

 Sociālo grupu veidošanās procesā izšķir trīs posmus: sociālā kategorizācija –sociālās 

vides sistematizācija, izdalot tajā cilvēkam nozīmīgu grupējumu. Kategorizācijas teorija tika 

radīta grupu uzvedības skaidrošanai. Pie izteiktākas sociālās identitātes dalībnieki neuztver 

sevi kā atsevišķus indivīdus, un šāda depersonalizācija ir sociālas grupas uzvedības pamatā. 

Sociālās situācijas ir mainīgas, un tāpēc ir mainīgas kategorijas, kurās indivīds sevi vērtē. Otra 

ir sociālā identifikācija, un trešā ir sociālā identitāte kā sociālās identifikācijas rezultāts.  
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Personība pēc savas būtības ir sociāla. Aktiera personība sabiedrībā atklājas kā savas 

dabas psiholoģiskā mākslinieciskā darbība. Sociālās kategorijas analīzei aktiera darbā 

nepieciešama viľa sabiedrisko attiecību analīze, kurā realizējas sabiedriskās attiecības 

(Леонтьев , 1997,130).  

Pēc B. Ananjeva domām, katru gadu notiek jauni atklājumi cilvēkpētniecībā. Dabas 

grandiozais potenciāls, cilvēka iespēju pētniecība rada jaunas pētniecības disciplīnas, veido 

starpdisciplīnu sakarus, lai pilnīgāk atklātu cilvēka attīstības likumības. Cilvēka kā darbības 

subjekta problēma ietver sevī ne tikai darbības motīvus un attieksmes, bet arī personīgo 

psihofizioloģisko organizētību, tādas īpašības kā darbaspējas, apdāvinātību un spējas 

(Ананьев, 2001, 22). 

Kā noteikt panākumus pašrealizācijā? Jēdziens „panākumi‖ ir ļoti individuāls, un 

daţādiem cilvēkiem ir daţādas asociācijas par panākumiem , kas izriet no indivīda vērtību 

sistēmas. Mūsu izpratnē panākumi ir pašrealizācijas efektivitātes rezultāts. Vienā gadījumā 

panākumi traktējami kā aktivitāte kādu rezultātu iegūšanai, otrā panākumi ir stāvoklis, kurā 

saprotam subjektīvu novērtējumu, kas nodrošina pozitīvas emocijas, iekšējo stabilitāti un 

integritāti (Ишмухаметов, 2010, 86). 

Katrā sabiedrībā, vai tā ir demokrātiska vai nedemokrātiska, pastāv sociālās un 

individuālās audzināšanas problēmas, pretrunas un konflikti. Socializācijas vēsturiskā attīstība 

saistīta ar ideoloģisko, politisko un pedagoģisko problēmu risinājumu meklēšanu. Sociālo 

problēmu risināšanai audzināšanā svarīgākie jēdzieni ir individualizācija un socializācija, 

individuāla personības darbība un mijiedarbība grupā, ko vienmēr sekmējusi kultūra, īpaši 

teātra spēlēšana. 

Aktieru sabiedriskās attiecības izpauţas konkrētā darbībā sabiedrībā. Aktieru saziľa 

vēsturiski attīstās, iegūstot nosacītu patstāvību (Леонтьев, 1997). Aktierdarbības komponentu 

– vārda un darbības izmantošana – vienotība ir svarīgs aktiera profesionalitātes rādītājs. Tos 

var izmantot gan atsevišķi, gan kopā, tā kāpinot emocionālo slodzi uz skatītāju, klausītāju. 

Allaţ tieši šos komponentus uzskata par galvenajiem kritērijiem , tomēr ne mazāk svarīga ir 

aktiera skatuviskā pievilcība, šarms, kopiespaids (Богданова, 2014). Izcilais psihologs  

B. Ananjevs akcentē garīgā darba darītāju nepieciešamību pēc pastāvīga treniľa, 

nepārtrauktas izglītošanās, kultūras mācības kā galvenos faktorus dzīvotspējas saglabāšanai 

un ilgmūţībai (Ананьев, 2001, 17). Teātra mākslā bieţi vien cilvēka izpēte un viľa rīcības 

izpratne vienotībā ar dvēseli ir precīzāka un spilgtāka nekā psiholoģijā un fizioloģijā. Cilvēka 

būtības izklāsts, organiski savienots ar teātra darbību, ir produktīvāks un izsmeļošāks nekā 

„tīros‖ zinātniskos formulējumos (Ершов, 2009, 13). 
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Visos laikos ir bijuši sevišķi mīlēti un atzīti aktieri (vai izpildītājmākslinieki – 

dziedātāji, dejotāji, cirka artisti, šodien šovu līderi – arī sportisti). Tomēr kopumā grupas 

dalībniekiem raksturīga īpaši pamanāma piederības izjūta šai grupai, kas tiek akcentēta kā 

īpaša grupa, īpaši talanti un darba rezultāti. Šī piederības apziľa daţreiz ir pretstatā faktiski 

obligātai prasībai katram grupas dalībniekam – tieksme izcelties starp pārējiem savas grupas 

locekļiem, akcentējot savu unikalitāti, savu individualitāti un vienlaicīgi ejot ar daļu no savas 

grupas (vai apakšgrupas) uz kopīgu mērķi. 

Aktieru darbība savā sociālajā grupā veido apziľas tēlu, kas ir sabiedriski nozīmīgs 

un ietekmē skatītāju. Aktieru darbības priekšmets ir ideāls, abstrakts un veido sociālu procesu 

specifiskā cilvēku darbības formā – teātra spēlēšanā. Tādā veidā subjekts-darbība priekšmets 

iekļauj sociālās un kolektīvās attiecības (Леонтьев, 1997). 

Vēsturiskā attīstībā veidojās teātru kolektīvi, kas gan savos pirmsākumos kļūt par 

profesionāliem nemaz nepretendēja. „Teātra izrāţu rīkošanu uztvēra kā jauna laika gara 

izpausmi, kā laika prasību, kā zīmi, ka (..) attiecīgais novads neatpaliek no vispārējās 

attīstības‖ (Kundziľš, 1968, 171). Par spīti ne mazums šķēršļiem, kas sagaidīja pašrealizāciju 

teātra spēlēšanā, šos cilvēkus vienoja kopīgs mērķis panākt savu, parādīt kaimiľiem, 

draugiem un radiem, sabiedrībai to vēstījumu, ko spēj dot tikai teātris un ko tas nevar dot bez 

aktieriem. Tieši šajā laikā, šajos apstākļos pierādījās, bez kā nevar iztikt teātris – bez aktiera. 

Viľa pašapziľā slēpjas tikai aktieriem raksturīgais – uz sevi centrēta uzmanība, tendence dot 

pamācības un audzināt cilvēkus ar sev vien pieejamām metodēm. Teātris ir tā vide, kur 

aktieris dzīvo un realizē savu sociālo darbību, pašrealizējas. Rīgā tas izpauţas izcili īsā laikā 

uzbūvētā Rīgas Latviešu biedrības ēkā, kas kļūst par mājvietu biedrības teātrim, kas strauji 

profesionalizējas. Pamatakmeni ieguldīja 1869. gada 24. Jūnijā un jau 1870. gada 19. februārī 

ēku iesvētīja, lai nākamajā dienā notiktu izrāde zālē ar skatuvi (Kundziľš, 1968). 

 Rīgā arī ārpus centra radās teātra kolektīvi – Āgenskalnā, Torľkalnā un 

Sarkandaugavā. Ārpus Rīgas esošie teātra kolektīvi regulāri (īpaši Ā. Alunāns) viesojās 

lielākajās iespējamās telpās – Vācu amatnieku biedrības telpās un „Uļejas‖ telpās. Kolektīvi 

darbojās īsāku vai ilgāku laiku, tie dalībnieki, kuri vēlējās sevi radoši izteikt, palika, un 

dalībnieku kopskaits palielinājās. Radās „Arkādija‖ gan Rīgā, gan Siguldā. 

Aktieru kolektīvos bija līderi, kas strādāja, lai trupas meistarība un izrāţu kvalitāte 

paaugstinātos. Laikā, kad Āgenskalna Jonatana biedrības teātri vadīja Roberts Jansons, tajā 

sešpadsmit gadu vecumā skatuves gaitas sāka Tija Banga. Viľa atceras, ka Roberts Jansons 

mācījis saviem jauniešiem: „Aktierim jābūt paraugcilvēkam‖ (Banga, 1957, 86). Aktieru 

personības attīstība bija misijas uzdevums reţisoriem un teātru vadītājiem. Personības 

veidošanās uzskatāma par indivīda socializācijas procesu. Šeit svarīgs ir personības statuss, 



 

19 

 

tās vieta sabiedrībā. Sabiedriskās funkcijas izriet no statusa daţādu lomu veidā, uzvedības 

motivācijā, darbība atkarīga no mērķa un vērtībām, kas veido iekšējo pasauli, pasaules 

uzskatu un personības attiecību kopums pret apkārtējo pasauli (Ананьев, 2001,69). Aktieru 

pašrealizācija ir viens no vissvarīgākajiem stimuliem mākslinieciskajā darbībā.  

A.Bērziľš raksta: „Mūsu lauku teātris ir bijis viens no visspēcīgākajiem latviskās 

apziľas atmodinātājiem, izveidotājiem un nostiprinātājiem.(..) Šiem teātriem vajadzēja 

modināt un visās vietās celt latvisko pašcieľu, izpaust savu garīgo spēku apzināšanos, pierādīt 

sabiedriskās pašdarbības gatavību un nobriedumu. Lielu vārdu te ir teikuši lauku teātri, varbūt 

pat lielāku nekā sākumā pilsētas teātri‖ (Bērziľš, 1948, 41). 

Sākotnēji aktieru (to skaitā reţisori, solisti) trupas bija skaitliski nelielas. Rīgas 

Latviešu teātrī (kas strādāja Rīgas Latviešu biedrības paspārnē) darbojās ap 30 aktieriem: 

1894./95. gada sezonā 13 aktieri, 8 aktrises un 6 – 8 mazo lomu tēlotāji, Jonatana biedrības 

teātrī 1888. gadā bija 11 aktieri, 7 aktrises, Aleksandra ielas teātrī 1888. Gadā Aleksandra 

ielas teātrī – vēl mazāk. 

Ne Rīgas teātros, ne Jelgavā, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Siguldā, kas galvenokārt tāpat 

kā Rīgā pastāvēja pie Latviešu biedrībām, dalībnieku skaits nepārsniedza 20 (Kundziľš, 

1968). Nošķirt profesionāļus šeit grūti, jo bieţi labākie aktieri viesojās citu pilsētu trupās.  

Līdz Pirmā pasaules kara sākumam nopietns profesionāls regulārs darbs teātros 

notika Rīgā (vairāk nekā divi latviešu teātri) un Liepājā. No 1907. gada savu vēsturi skaita 

tagadējais Liepājas teātris (Akmentiľš, 2003), Jelgavā gan teātris ilgi nenoturējās, tomēr 

iegūtās telpas noderēja teātra dzīves uzturēšanai ar vieskolektīviem. Karš izsvaidīja latviešu 

teātrus emigrācijā. Profesionālas aktieru sociālās grupas darbojās Jaunajā Pēterpils Latviešu 

teātrī, Petrogradas Latviešu teātrī, Maskavas Latviešu teātrī un Rēveles Latviešu teātrī. Tās 

kļuva par mājvietu latviešu aktieriem un ļāva saglabāt aktierus un jau pusgadsimtu veidojušās 

Latviešu teātra tradīcijas. Kaut apstākļi bija smagi visur, iespēja pašrealizēties, strādājot 

profesijā, pilnveidoties darbībā un jaunas pieredzes gūšana trimdas zemju teātra kultūrā 

atstāja paliekošu iespaidu. Kur gan citur, ja ne teātra darbībā varēja saglabāt būtiskākos šīs 

dzīves–spēles principus tik raksturīgus laikmetam, kur robeţas mainās, reliģijas mainās, vieni 

simboli zūd, citi rodas, vērtību skala ir mainīga. Spēle tiek pacelta citā līmenī un kļūst 

universāla recepte izdzīvošanai šajos vēstures supergrieţos. Teātra spēlēšana ir gan 

visaptveroša cilvēciska darbība, gan cilvēka eksistences kategorija, gan sevis apliecināšana 

pašrealizējoties. 

Viens no spilgtākajiem kultūras un mākslas būtības formulētājiem Johans Heizings 

(1872—1945) ir spēli pacēlis filozofiskas analīzes līmenī (Huizinga, 1949). H. Gadamers 

(Gadamer), turpinot spēles filozofisko analīzi, to iedalījis piecās struktūrdaļās. 1. Spēle ir 
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brīvas gribas izpausme, kas nekad nav piespiedu darbība. 2. Spēle ir dzīves daļa, jo īstā dzīve 

ir Spēle. 3. Spēles jēga ir pati Spēle, tai ir pašai sava secība, iekšēja kārtība, 4. Spēle ir iespēja 

būt citam. 5. Spēles svarīgums dzīvē nav pārvērtējams (Gadamers, 1999). Cilvēka 

komunikācija kā sociālā veidošanās neierobeţo personību un uzvedības subjektu – kopā 

veidojas izziľas un darbības subjekts, sākot no spēlēm un mācībām, beidzot ar darbu. Tās 

izmaiľas ir attīstības pakāpes, izmaiľas sociālajās pozīcijās, statusa izmaiľas – personības 

izveidošanās (Ананьев, 2001, 90).  

Cilvēces viens no fenomeniem ir sabiedrība. Sabiedrības mācībā visplašākajā nozīmē 

šo jēdzienu lieto pasaules sabiedrības apzīmēšanai. Ar vārdu „sabiedrība‖ parasti saprot 

indivīdu kopumu, kuri, kopīgi sistemātiski darbojoties, cits citu ietekmē, kas veido kopīgu 

piederību pie vienas sabiedrības (Apals, Catlaks, 1999, 51). 

 Sabiedrībai ir problēmas, pie kuru apspriešanas tā ik pa laikam atgrieţas. Problēmu 

atkārtota risināšana jaunā atbilstošā līmenī ir apstiprinājums noietajam evolūcijas ceļam. Starp 

šiem „mūţīgajiem‖ jautājumiem ir mākslinieka vieta un misija sociālā un kultūras attīstībā 

(Baumol, Bowen, 1966, Дадамян, 2010, 6) Sabiedrības problēmas mēs galvenokārt saprotam 

kā attiecības indivīds – sabiedrība un viena sociālā grupa attiecībā pret citu sociālo grupu. Tās 

ir galvenās tēmas, kuras teātris ar sev pieejamiem līdzekļiem aktualizē. Ja temats un forma, 

kādā tā pasniegta, uzrunā sabiedrību, varam to uzskatīt par sekmīgu rezultātu, par teātra 

mākslas panākumu. Svarīga loma ir sabiedrības vēlmei būt pašrealizācijas dalībniekam 

neatkarīgi no mākslinieciskajām kvalitātēm. 

Jēdziens „masveida panākumi‖ mākslā nav kvantitatīvi, kas iedarbojas galvenokārt 

uz komerciju. Tas kļūst par izšķirošo faktoru realitātē, par sociālā statusa esamību mākslā. 

Šodien ir liela iespēja, ka ne tikai augsta „ranga‖ aktieri, bet arī ne pārāk talantīgi mākslinieki 

sacenšas, kurš ir labāks un labāk spēj kalpot masu estētiskajām vēlmēm (Дадамян, 2010, 71). 

Kopš valsts institūcijas neregulē apmaksas lielumu, formu un mākslinieku noslodzi ārpus 

teātra (PSRS laikos šos procesus regulēja Kultūras ministrijas pakļautības organizācijas), 

notiek aktīva sevis piedāvāšana sabiedrībai. Daţādu šovu, koncertu, „Stand-up comedy‖ vai 

vienkārši joku pasākums var radīt ļoti lielu atpazīstamību (popularitāti) neatkarīgi no ieguldītā 

darba un mākslinieciskām kvalitātēm. Mūsdienu aktieru sociālā grupa viena teātra ietvaros 

veido mazākas sociālās grupas, kas atbilst viľu un sabiedrības kopējām interesēm. 

Teātrī, kā jebkurā mākslā, svarīgs ir aktiera radošais potenciāls, kas ietver sevī 

apgūtu un patstāvīgi izstrādātu prasmi veikt radošas darbības, radīt garīgas vērtības un idejas 

(Савостянов, 2007, 250). To mēdz saukt arī par jaunradi, un tai rasta atsevišķa niša 

psiholoģijā. Starp radošumu aprakstošām definīcijām jāizdala amerikāľu pētnieka   

E. Torances secinājums, ka radošums ignorē precīzu definīciju. Radošums ir gandrīz 
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bezgalīgs. Tādēļ, pat ja mums būtu precīzs priekšstats par radošumu, E. Torance pārliecināts, 

mums būtu grūti pateikt to vārdos (Torrance, 1988). Varu secināt, ka mūsdienu sabiedrības 

verbālajā kontaktā, attieksmē noteiktas sociālās grupas robeţās visbieţāk ir tuvināta radošuma 

izpratne, kas nodrošina interesi par tiešām radošām darbībām teātra mākslā un aktieru 

profesionālajā darbībā. Šī tēma būtu izpētes vērta, lai veidotu pareizāku, saprotošāku 

attieksmi pret radošumu, kas acīmredzot vēsturiski atkārtojas, bet to nebūtu godīgi saukt par 

plaģiātu, jo šodienas radītājs, kam šobrīd 30 gadu, nevarētu būt iespaidojies no radītā pagājušā 

gadsimta 60. un 70. gados, ko joprojām atceras liela daļa sabiedrības. 

Sakarā ar māksliniecisko produktu pielietojuma izplatību un cilvēku estētisko 

vajadzību paaugstināšanos, ko nosaka laikmetīga dzīves standarta mainīgums, mākslinieciskā 

jaunrade gūst arvien lielāku pieprasījumu mūsdienu pasaulē. Pēdējos gados klāt nācis termins 

„radošās industrijas‖,  kura definīciju publicējusi Latvijas Kultūras ministrija: „Aktivitātes, 

kas balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un kuras, izveidojot un 

izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba vietas. Radošās industrijas 

rada, attīsta, raţo, izmanto, izrāda, izplata, saglabā produktus, kam piemīt ekonomiska, 

kultūras un/vai izklaides vērtība. Kultūras un radošās industrijas ietver šādas nozares: 

arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, 

radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras 

mantojums, kultūras izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības.‖ Radošo industriju 

politikas attīstība Latvijā aizsākās ar Britu padomes atbalstu. Latvijas Kultūras ministrija 

atzina, ka radošo industriju ideja ir nozīmīga arī Latvijai. Veiktie pētījumi ekonomiski 

attīstītākajās pasaules valstīs Lielbritānijā, ASV, Vācijā un Francijā liecināja, ka tieši nozares, 

kas „saistītas ar kultūru vai izklaidi, ar netradicionālām raţošanas struktūrām un autortiesību 

objektiem, ir visstraujāk augošās un ar vislielāko attīstības potenciālu‖ (km.gov.lv/lv/ 

asnied/radosas-industrijas/ asniedz-un-radoso-industriju-definicija). Iedziļinoties vārdu 

„radošs‖ un „industrija‖ saturā, to savienojums ir apšaubāms, jo jēdziens „industrija‖ nozīmē 

„rūpniecība‖ ( Svešvārdu vārdnīca, 2005, 305). 

Mākslas darba radīšanas procesu , māksliniecisko radošo darbību Latvijas 

zinātniskajā literatūrā sauca par daiļradi. Pētījumus par radošo darbību veikusi psiholoģijas 

zinātniece R. Bebre. Tagad bieţi lieto jēdzienu „kreativitāte‖. Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmijā notikušas 15 Starptautiskas kreativitātes konferences (Kreativitātes 

zinātniskais institūts, RPIVA, 2017.).  

Mūsdienu māksla aizvien bieţāk nerada izjūtas par skaistumu un māksliniecisku 

baudu, bet iesaista sabiedrību līdzatbildīgā analīzes procesā. Radošā darbība sekmē jaunradi, 

jaunu ideju rašanos. Darbības procesā rodas idejas. Pats process atgriezeniski ietekmē 
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personību un attīsta spējas, rada motivāciju un briedumu (Bebre, 2008). Psihologi pēta 

jaunrades procesa mijiedarbības, personības un intelekta vienotību, intelektuālās un 

motivācijas izpratnes problēmas un jaunrades atkarību no radošajām spējām vai potenciāla. 

Te īpaši izceļami četri galvenie radošo spēju parametri – oriģinalitāte, semantiskās dotības, 

tēlainība un spontanitāte (Guilford, 1950). Aktieru radošo spēju novērtēšanai nav objektīvu 

kritēriju. Ir daţi paľēmieni, ar kuru palīdzību var izteikt prognozi vai pieľēmumu par spējām 

šajā profesijā. Par tādiem parasti uzskata pārbaudījumus aktieru iestājeksāmenos augstskolās. 

Tajos parasti pārbauda runas dotumus, darbību etīdēs un dramaturģijas fragmenta realizāciju. 

Pēdējo gadu tendence ir spēju pārbaude vokālajā un dejas mākslā. Izcilais krievu teātra 

pedagogs V. Filštinskis (Фильштинский) min gadījumu savā praksē, kad rekomendējis 

topošajam aktierim stāties citā augstskolā, jo nesaredzējis viľā dotumus. Tas netraucēja 

aktierim pie cita pedagoga gūt panākumus savā profesijā (Filštinskis, 2014,12 – 58). Latvijas 

apstākļos ļoti reti pastāv iespēja izmēģināt spēkus konkursos uz studiju vietām pie daţādiem 

pedagogiem. Tāpat izvirzītās prasības vienas skolas ietvaros (šobrīd neregulāri uzľem aktierus 

Latvijas Kultūras akadēmija) ierobeţo daţādību jauno aktieru uzľemšanā. 

Krievu psihologs Ļ.Vigotskis (Выгодский) nepieļauj iespēju radoši darboties bez 

iztēles attīstības, uzsverot saikni starp iztēli un realitāti – iztēlē radušies tēli ir veidoti no 

realitātes elementiem, no pašpieredzes, iztēli var vadīt sveša pieredze, jūtu un iztēles 

mijiedarbība un iztēles rezultāts var realizēties konkrētās lietās (Выгодский, 1998). 

Tieši 19.gadsimta beigās Latvijā tika ielikti pamati latviešu aktieru sociālās misijas 

apziľai, kas nostiprināja personīgo un sabiedrisko mērķu un uzdevumu vienotību. Aktieri, 

pašrealizējoties vārda un kustības vienotībā sekmēja teātra spēles attīstību, sociālo problēmu 

risināšanu audzināšanā un sabiedriskās kultūras pilnveidošanos. Datus par speciālu latviešu 

aktieru profesionālo izglītību 19. gadsimtā nav izdevies konstatēt, toties tādi ir 20. gadsimta 

sākumā. 1909. gadā dibināta vecākā latviešu aktieru mācību iestāde – Zeltmata Latvju 

dramatiskie kursi, kas pastāvēja līdz pat 1938. gadam (Kundziľš, 1972, 16). Teātru skaits 

pieauga, aktieru sociālās grupas nostiprinājās, un radās vajadzība pēc profesionāli 

sagatavotiem aktieriem. Divdesmitā gadsimta sākumam raksturīga aktieru sociālo grupu 

pieaugoša aktivitāte. Gan Rīgā, gan Maskavā organizējās teātra skolas. Rīgā pat jau bija 

izvēlēta skolas vadītāja Aspazija, tomēr ieceres realizāciju apturēja finansējuma trūkums. Šajā 

laikā izveidojās vēl vairāki teātra kursi un studijas, kur uzľēma jauniešus ar vidējo izglītību un 

mācīja trīs gadus. Studijas vadīja Biruta Skujeniece, Jurijs Jurovskis. Izveidojās Dailes teātra, 

Strādnieku teātra studija un dramatiskā studija Rīgas Tautas augstskolā. Teātra studija  

20. gadsimta 20. gados darbojās arī pie Liepājas Tautas augstskolas. Astoľus Ernesta 
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Feldmaľa kursu izlaidumus (dib.1927.g.) beidza daudzi pazīstami aktieri. No 1932. līdz 1934. 

gadam Latviešu aktieru arodbiedrības Teātra skolu vadīja Mihails Čehovs (Kundziľš, 1972).  

Vienlaicīgi Maskavā 1919. gadā Osvalds Glāznieks, lielās teātra izcilības Jevgeľija 

Vahtangova aizbildniecībā, nodibināja studiju, kas kļuva par Maskavas Valsts teātra 

tehnikuma latviešu nodaļu. 

Pēc Pirmā pasaules kara Latvijā, salīdzinot ar pirmskara periodu, profesionālo teātru 

skaits pieauga, un to darbība bija raţenas aktieru sociālās, piemēram1929./ 1930.gada sezonas 

teātru darbība (sk. 1.1. tabulu). 

1.1. tabula 

Teātra darbības rādītāji 1929./1930. gada sezonā 

N

Nr. 

1929./1930. G.sezona 

Teātri Izrāžu skaits Apmeklētāju skaits 

1 Latvijas Nacionālais teātris 348 231608 

2 Dailes teātris 370 195248 

3 Jelgavas Latviešu teātris 128 49733 

4 Liepājas Jaunais teātris 152 48678 

5 Strādnieku teātris 121 43000 

6 Daugavpils teātris 101 38971 

7 Ceļojošais teātris 184 33941 

  Kopā 1404 641179 

(Kundziľš, 1972, 208) 

 

Teātru darbība bija ievērojams kultūras attīstības spēks Latvijā: uz 1 900 045 

iedzīvotājiem 1404 izrādes un 337 skatītāji no 1000 iedzīvotājiem liecina par tautas kultūras 

augstu attīstības līmeni (Skujenieks, 1930). Uz 2018. gada 01. janvāri Latvijā bija 1929,9 

tūkstoši iedzīvotāju. 

Teātri atsevišķās pilsētās radās un iznīka, tomēr spēcīgais Spēles gars turpināja 

būtiski ietekmēt cilvēku apziľu. „Mākslas attēlojums saskaľā ar tās būtību ir tāds, ka tas ir 

domāts kādam pat tad, ja nav neviena, kas to klausās vai uzlūko‖ (Gadamers, 1999, 114). 

Aktrise un teātra pedagoģe L. Sīle savā grāmatā par Dailes teātra VI studijas aktieriem raksta : 

„(..)viľš mēģināja noskaidrot, kāpēc cilvēki tomēr iet uz teātri, pat ja viľiem daţreiz nāk 

miegs..(..) teātris, pat tad ja tas daţreiz garlaicīgs, tik un tā ir interesantāks par dzīvi!‖ (Sīle, 

2012, 558). 

Nāca jauni pārbaudījumi – Otrā pasaules kara gadi. Sākās jauns, teātra dzīvei un 

Spēlei nesaudzīgs karš. Latviešu aktierus spēlmaľus izkliedēja pa visu pasauli.  
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Padomju vara atnāca ar savu uzdevumu Spēlmaľu ciltij. Ideoloģiskā slodze lika 

strauji atdzimt sagrautajai Latvijas teātru dzīvei. Liela daļa aktieru ir piedzīvojusi daţādu 

politisko varu maiľas, pie tam visas ļoti radikālas – Krievijas impērija ( 18. gs. otrā puse līdz 

1917. gada oktobrim), Padomju vara (no 1917. g. oktobra līdz 1918. g. martam), Bermonta 

okupācija ( daļa Latvijas 1918. g.), Latvijas Republika (1918. g.18. novembris – 1940. g. 

17.jūnijs), Padomju Savienības okupācija (1940. g. 5. augusts līdz 1941. g. 21. jūnijam), 

hitleriskā okupācija (1941-1944), Padomju Savienības okupācija (1944. –1991.) – un tas viss 

nepilnos 30 gados. Izcilais psihologs A. N. Ļeontjevs (Леонтьев) teicis, ka reālo notikumu 

apzināšanās var notikt tikai ar apgūtām „gatavām‖ zināšanām – zināšanas, izpratne, uzskati, 

kas tiek iegūti individuālā saskarsmē vai masu komunikācijā. Tas rada iespēju ietilpināt viľa 

apziľā, uzspiest tam izkropļotus vai izfantazētus priekšstatus un idejas, to skaitā tādas, kam 

nav nekāda pamata viľa reālajā, praktiskās dzīves pieredzē (Леонтьев, 2005) .  

Jaunā vara izvirzīja ideoloģiskus uzdevumus. Teātra spēles nodrošināšanai izveidoja 

Teātra institūtu (1948). 1.2. tabulā ir apkopoti fakti par teātriem un aktieru skaitu Latvijā 

1947. gadā (nav iekļauti muzikālo un operu trupu dramatiskie aktieri). 

1.2. tabula 

Aktieru štata vietas, faktiski aktieru, starpības un aktrišu sieviešu skaits Latvijas teātros 1947. gadā 

  Teātris 

Aktieri 

Štata vietas starpība faktiski 
no tiem 

sievietes 

1 Marionešu teātris 26 2 28 19 

2 Rīgas krievu drāmas teātris 78 -5 73 28 

3 Valmieras drāmas teātris 25 0 25 12 

4 Liepājas teātris 33 0 33 15 

5 Ceļojošais teātris 27,5 -1,5 26 13 

6 Drāmas teātris 70 0 70 31 

7 Dailes teātris 70 -3 67 44 

8 Latgales teātris 25 0 25   

9 Jaunatnes teātris 90 2 92 47 

10 Jelgavas teātris 35 0 35 18 

11 Daugavpils teātris 37 4 41 20 

Kopā 516,5 -1,5 515 247 

(Latvijas Valsts arhīvs; 627 fonds, 2. apraksts, 355. lieta,15 lp.) 

 

Vērtējot aktieru skaita izmaiľas teātros daţādos laika periodos, redzams īpašs 

skaitliskā sastāva pieaugums padomju periodā. Tā Drāmas teātrī 1945. gadā bija 83 štata 
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vietas, bet 20 bija neaizpildītas. Bez štata aktieriem pastāvēja iespēja noslēgt palīgsastāva 

(ārštata) līgumus. Redzam Spēlmaľu – Aktieru saimi kā pamanāmu sociālu grupu, kuras 

dalībnieki jeb kolēģi ir vairāk par pieciem simtiem. 

Rīgā 1945. gadā pie Drāmas teātra darbu sāka studija A. Amtmaľa – Briedīša vadībā. 

1948. gadā nodibināja LPSR Valsts teātra institūtu (LNA LVA 10), kurā apvienoja Drāmas 

teātra un Dailes teātra studijas un Teātra un horeogrāfijas vidusskolas teātra nodaļas. Par 

pedagogiem nozīmēja E. Smiļģi, A. Amtmani-Briedīti, F. Ertneri, B. Praudiľu, V. Baļunu,  

J. Jurovski. Pēc nepilniem trīs gadiem no Maskavas pienāca jauns rīkojums par teātra institūta 

pievienošanu Latvijas Valsts konservatorijai (LNA LVA 12). Par pedagogiem tika pieľemti 

A. Amtmanis-Briedītis, V. Baļuna, Ţ. Katlaps, A. Leimanis, A. Klints – Amtmane, Ē. Ferda 

(LNA LVA 13). 

Lai nodrošinātu tik lielu teātra spēlmaľu komandu, bija nepieciešams sagatavot 

pietiekoši meistarīgus, izglītotus un talantīgus aktierus. 1951. gadā ir apkopots aktieru skaits 

ar attiecīgu izglītības līmeľa novērtējumu.  

1.3. tabula  

Teātra aktieru izglītības līmenis 1951. gadā 

  

visi teātri 

Latvijā 

kopā 

1951.gads 

Piemēri atsevišķos teātros 

Drāmas 

teātris 

Jaunatnes 

teātris 

Liepājas 

teātris 

Kopā 

Drāmas, 

Jaunatnes, 

Liepājas 

teātros 

Aktieri teātrī 288 48 44 35 127 

augstākā izglītība 2 1     1 

augstākā izglītība mākslā 30 0 9 6 15 

nepabeigta augstākā izglītība 6 0     0 

nepabeigta augstākā izglītība 

mākslā 
9 1   3 4 

vidējā  67 20 7 13 40 

vidējā mākslā 125 0 25 1 26 

nepabeigta vidējā 28 12     12 

nepabeigta vidējā mākslā 10 0 1 7 8 

zemākā 11 4 2 5 11 

(LVA, 627.Fonds, 2-p apraksts, 204. lieta, 10 lp.) 

Aktieru sagatavošanu īpaši ietekmēja vēsturiskā situācija Latvijā pēc Otrā pasaules 

kara. Krasi mainījās sabiedriskā iekārta, zeme izpostīta, mākslinieki izklīduši vai gājuši bojā 

karā, bet palikušie meklēja darbu, ko viľi ir veikuši agrāk.  
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Okupācijas iekārtai bija savi plāni par teātra mākslu. Pēc kara Latvijā darbu uzsāka 

14 teātri. 1944./45. gada sezonā Latvijā darbojās valsts teātri: Operas un baleta teātris, Drāmas 

teātris, Dailes teātris, Jaunatnes teātris (krievu trupa no 1946. g.), Liepājas teātris, Valmieras 

teātris, Jelgavas teātris, Ceļojošais teātris, Latgales teātris, Arodbiedrību Centrālās Padomes 

Strādnieku teātris, Muzikālās komēdijas teātris (no 1945. gada 30. decembra, krievu trupa no 

1949. g.), Leļļu teātris, Rīgas Krievu drāmas teātris, Daugavpils teātris (1945. gadā tikai 

krievu trupa). 

Šobrīd Latvijā no tiem ir palikuši 8 valsts vai pašvaldību teātri un nodibinājies 

Jaunais Rīgas teātris. 

 Tā laika centieni pēc ātrāka pilnvērtīga teātru darba saskārās ar galveno problēmu – 

trūka profesionālu aktieru. Valsts steidzās sakārtot šo jautājumu un nolēma dibināt Valsts 

Teātra institūtu, kas darbu sāka 1948. gadā. Teātra pasaule ieguva savu augstskolu ar Latvijas 

izcelsmes pedagogiem (Kazimiru Jalinski, Veru Baļunu, Aleksandru Leimani), kas bija 

apguvuši profesiju pirmskara Krievijā, ieguvuši labu teātra izglītību un varēja papildināt 

Latvijas teātra pedagogu saimi. Dailes teātra ģeniālais veidotājs Eduards Smiļģis, Nacionālā 

teātra izcilība Alfreds Amtmanis-Briedītis un citi teātra spīdekļi tika iesaistīti šajā valstiski 

svarīgajā projektā. 

1951. gadā tika nolemts apvienot divas nelielas augstskolas un teātra institūtu 

pievienoja valsts Konservatorijai. Tieši ar šo brīdi sākas tas aktieru sagatavošanas process, kas 

izveidoja daudzus izcilus aktierus. Tas kļuva par pamatu šodienas latviešu aktieru meistarības 

skolai. Laikā no 1951. gada līdz 1961. gadam aktiermeistarības docētāju skaits sasniedz 42. 

Tie ir pamatdarbā un pieaicinātie stundu mācībspēki. Šāda tendence ar pieaicinātu stundu 

apmaksas izmantošanu ir raksturīga līdz pat šodienai, kaut mācībspēku mainība krietni 

sarukusi un tas vairākiem pedagogiem ir pamatdarbs, kas padomju laikā bija retums. 

Salīdzinot ar pēckara gadiem, teātru apmeklējumu skaits ir samazinājies (sk. 1.1. 

attēlu). 
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1.1. attēls. Skatītāju skaits vienā izrādē 

 

Interesanti ir dati par vidējo skatītāju skaitu vienā izrādē. 1929./1930. gada apmeklētība 

(457 skatītāji ) un 1970. gada apmeklētība (500) parāda izaugsmi gandrīz 10%, kas apstājas 

1975. gadā un maksimumu ( 578) sasniedz 1980. gadā, kas ir laiks ar vislielāko teātra zāļu skaitu 

(1977. gadā atklātas Dailes teātra jaunās telpas), ar ilggadēju un noturīgu viesizrāţu plānu 

teātriem Latvijā. Izaugsme teātra apmeklētībā neliekas būtiska, kamēr neesam iepazinušies ar 

citu rādītāju- apmeklējumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem. 

 

1.2. attēls. Apmeklējumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

1929/30 1970 1975 1980 1990 1996 2005 2017

0

200

400

600

800

1000

1200

1929/30 1970 1975 1980 1990 1996 2005 2017



 

28 

 

Analizējot attēla datus, atklājas pavisam cita informācija par latviešu teātra 

apmeklētību – apmeklējumu skaits 40 gadu laikā palielinājies par 260%, sasniedzot savu 

maksimumu 1980. gadā, kad uz vienu iedzīvotāju ir vairāk nekā viens apmeklējums. Nav 

gadījies saskarties ar informāciju, kas uzrādītu labākus rezultātus vēl kādā zemē. (Visi dati 

attēlos no Kundziľš, 1972, Рубинштейн, 1991, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ). 

Izrāţu skaita ziľā interesi izraisa Dailes teātris, kam 1929./30. gada sezonā izrāţu 

skaits ir tuvu 90. Pēdējo gadu tendence samazināties izrāţu skaitam, kaut tagad Dailes teātrī ir 

Lielā zāle, Mazā zāle un Kamerzāle – tātad 3 zāles, liecina par stabilu finanšu situāciju un 

komforta izjūtu, jo nav aktuāla naudas pelnīšana. Tas šobrīd attiecināms uz visiem valsts 

subsidētajiem teātriem. Tam droši vien ir savas pozitīvās un negatīvās puses, kas būtu 

atsevišķa pētījuma vērtas. Par tiešu mijsakarības esamību vai neesamību varam spriest, 

apskatot 1.3. un 1.4. attēlu par izrāţu un skatītāju skaitu.  

 

1.3. attēls. Izrāžu skaits Latvijas teātros 

(dati Skujenieks, Rubinšteins, teātru gada pārskati, BISS) 
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1.4. attēls Skatītāju skaits Latvijas teātros 

 

Analizējot Latvijas Nacionālā teātra un Dailes teātra izrāţu skaitu un apmeklējumu 

daudzumu, mijsakarība pastāv šajos rādītājos – mainoties izrāţu skaitam, atbilstoši mainās 

apmeklētība. Valmieras teātrī šī mijsakarība nepastāv. Salīdzinot 1990. gadu ar 1995. gadu teātra 

izrāţu skaits ir līdzīgs, bet skatītāju skaits ir vairāk nekā divas reizes mazāks. Tam grūti būs 

atrast skaidrojumu pēc ilgāka laika posma, bet, sekojot teātru darbībai, skaidrojums ir apstāklī, 

ka samazinājies reģiona iedzīvotāju skaits. 

1.4. tabula 

Aktieru skaita dinamika 

Štatu izmaiņas  1945 1948 1949 1961 1962 1975 1995 

Drāmas teātris 63       51+4 61 44 

Dailes teātris   66 49 48+5       

(LVA,  86 Fonds, 1368. apraksts) 

Aktierus kopš 1993. gada gatavo Latvijas Kultūras akadēmija (Siliľš, 2012, 46).  

Nav precīzu pētījumu par aktieru skaita dinamiku Latvijā, tāpēc, lai konstatētu 

aktieru skaitlisko dinamiku, izmantosim pieejamos LaPAA( Latvijas profesionālo aktieru 

apvienība) datus, kur reģistrējušie ir 459 (18.03.2019.) ar aktieru darbu saistīti cilvēki un 

LTB/LTDS (Latvijas Teātru biedrība / Latvijas Teātru Darbinieku Savienība) publicētos datus 

par biedru skaitu, kur bez aktieriem ir arī teātru zinātnieki, dramaturgi, vadošie administratīvie 

un tehniskie darbinieki. 

0

50

100

150

200

250

300

350

1929/30. 1991. 1993. 1996. 1997. 2017.

Naconālais teātris Dailes teātris Jaunais Rīgas teātris

Krievu drāmas teātris Valmieras drāmas teātris Liepājas teātris

Daugavpils teātris



 

30 

 

1.5. tabula 

LTDS biedru skaita dinamika 

Nr.p.k. Kongress (LTB/ LTDS) gads biedru skaits 

1 10 1982 1344 

2 1 1987 1446 

3 3 1995 1371 

4 4 1997 1185 

5 6 2002 1108 

6 7 2005 1077 

7 9 2012 741 

8 10 2015 732 

9 11 2018 641 

(LTB/LTDS kongresu materiāli) 

Lai gan LTDS ir lielākā reālu darbību veicošā aktieru organizācija, kas savu prasmju 

un iespēju robeţās veic darbības aktieru profesionālās dzīves uzlabošanai, tomēr biedru 

dinamika norāda uz svarīgām detaļām – liela daļa aktieru nav motivēti būt šīs organizācijas 

biedri ( no 1987. gada samazinājums ir 56%) , jo radošie komandējumi un „Spēlmaľu nakts‖ 

balvas gūstami, arī neesot biedram. Tas liecina arī par sašķeltību latviešu aktieru sociālajā 

grupā. Tāda sašķeltība varētu būt atsevišķos teātros vai radošajās grupās, kurās kopdarbības 

rezultātā notiek viedokļu tuvināšanās un motivācija nemaksāt biedru maksas. Daţos 

gadījumos varētu būt demonstrēta attieksme pret LTDS ikdienas darbību Latvijas teātru 

pasaulē. Organizācija maz komunicē ar topošajiem un jaunajiem aktieriem. Laikmeta iespaidā 

radošās programmas un atbalsti samazinājušies līdz minimumam, starpvalstu sadarbība 

(Baltijas teātru ikgadējais festivāls) pārtraukusi savu darbību, uzturot tradicionālo teātra 

veterānu sociālo grupu (dejotājus, aktierus) darbu. Protams, ir citas darbības, kuras aktieri 

savā ikdienā nemana vai neuzskata par nozīmīgām savā radošajā profesijā. Kā nozīmīgākais 

šīs organizācijas veikums uzskatāms organizatoriskais un finansiālais ieguldījums Daugavpils 

teātra atdzimšanā.  

Lielu un nozīmīgu vietu aktieru sociālās grupas dzīvē ieľem „Spēlmaľu nakts‖ 

pasākums ar nominantu nosaukšanu jūnijā, ar svinīgo Valsts televīzijas tiešraidē rādīto 

noslēguma pasākumu E. Smiļģa dzimšanas dienā, 23. novembrī, kas neapšaubāmi ir teātru 

aktieru lielākie profesionālie svētki, kopš Latvija salīdzinoši klusu atzīmē 1973. gadā Latvijā 

aizsākto vērienīgāko laukuma svētku pasākumu – Starptautisko teātra dienu 27. martā. Par 

godu šiem svētkiem Teātra muzejā telpās tiek pasniegtas ievērojamo skatuves mākslinieku 

balvas – E. Smiļģa balva, L. Bērziľas balva un H. Liepiľa balva. 

Mūsdienu aktieri, skolojušies Latvijas Valsts konservatorijā, Liepājas Universitātē, 

Klaipēdas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Daugavpils teātrī un Saules skolā, Latvijas 
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Kultūras akadēmijā, Maskavas un Pēterburgas teātra augstskolās, ir saľēmuši augstskolas vai 

specialitātes diplomus. 

Šobrīd profesijas ieguves nolūkos daţi jaunieši dodas uz ārvalstīm, tomēr pastāvīgu 

darbu Latvijā nav ieguvuši. Pārskatot teātru resursus, nevaram atrast latviešu aktierus, kuri 

izglītību ieguvuši Rietumu pasaulē. Krievu teātra skolas beigušiem ir sava neliela 

pārstāvniecība Dailes teātrī (2), Jaunajā Rīgas teātrī. Citādā rakursā sācis darboties 

Daugavpils teātris, kas organizējis aktieru mācības savam teātrim bez bakalaura grāda 

iegūšanas. Izvēloties izglītības iestādi, jaunais aktieris domā par darba iespējām pēc studijām. 

Šobrīd Latvijā darbojas 6 valsts vai pašvaldību dotētie dramatiskie teātri – Latvijas 

Nacionālais teātris, Dailes teātris, Jaunais Rīgas teātris – Rīgā, pa vienam, bet ar lieliskām 

telpām teātra darbam Daugavpilī, Liepājā, Valmierā un septiľi neatkarīgie teātri, dramatiskā 

teātra grupā strādājoši projektu teātri ar un bez savām pastāvīgām telpām. 

Latvijā aktiermeistarības līmenis Eiropas mērogā visumā ir augsts (Hermanis, 2017, 

81). Viens no aktiermeistarības veidošanās nosacījumiem ir mācībspēku pedagoģiskais 

potenciāls aktieru izglītības procesa organizācijā un mācību satura veidošanā. Pievērsīsim 

uzmanību mācību programmu analīzei. Salīdzinot 1971. un 2015. gada mācību programmas 

mākslas augstskolās Latvijā, mācību priekšmetu bloki ir atšķirīgi. 2015. gada programmā 

vispār nav sabiedriski politisko priekšmetu, kuri 1971. gadā bija 7 jeb 25% no kopējā 

priekšmetu skaita. 

1.6. tabula 

Mācību programmas 1971. un 2015. gadā 

  2015.gads 1971.gads 

1     PSKP vēsture 

2     Dialektiskais materiālisms 

3     Vēsturiskais materiālisms 

4 A Ievads kultūras teorijā Marksistiski –ļeľiniskā estētika 

5 A Kultūras semiotika Politiskā ekonomija 

6 A Filozofijas vēsture Zinātniskais ateisms 

7 A 20.gs. Rietumu filozofija Krievu un padomju literat. Vēsture 

8 A Pasaules mākslas vēsture un teorija Aizrobeţu literatūras vēsture 

9 A Pasaules literatūras vēsture Tēlotājas mākslas vēsture 

10 A Mūzikas vēsture, stili un kompozīcijas tehnikas Krievu un padomju teātra vēsture 

11 A Pasaules teātra vēsture un teorija Aizrobeţu teātra vēsture 

12 A Latviešu teātra vēsture Franču valoda 

13 A Aktiermeistarības teorija un prakse Latviešu valoda 

14 A Svešvalodas Aktieru meistarība 

15 B Skatuves runa un metodika Skatuves runa 

16 B Skatuves kustība Deja 
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17 B Skatuves deja Muzikāli ritmiskā audzināšana 

18 B Solo un ansambļa dziedāšana Akrobātika 

19 B Akrobātika un paukošana Solo dziedāšana 

20 B Stilu un kostīmu vēsture Skatuves kustība 

21 B Latviešu literatūras vēsture Skatuviskā paukošana 

22 C Tematiskais filmu lektorijs Grims 

23 C Kino vēsture Latviešu teātra vēsture 

24 C Improvizācija un kontaktimprovizācija Padomju dramaturģijas problēmas 

25 C Latviešu valodas kultūra Civilā aizsardzība 

26 B Kursa darbs Zinātniskais komunisms 

27 B Bakalaura darbs Diplomdarbi 

(Avots Autora arhīvs) 

Analizējot laika (1948 – 1990) periodu, atklājās, kā tika sagatavots jauna tipa 

aktieris, kas spēja ar mākslas spēku atbalstīt pastāvošo politisko reţīmu. Atbilstoši tika 

nosprausti mērķi un uzdevumi, kas atspoguļojas programmās. Izvēloties saturu starp 

programmām daţādos vēsturiskos periodos, ar daţādiem skatījumiem par aktiera vietu un 

lomu sabiedrībā, tika veidoti studiju priekšmetu bloki. Analīze atklāj kopīgo un atšķirīgo 

mācību plānos 

Kopīgais: 

• studiju ilgums ir 4 gadi;  

• aktiermeistarības priekšmetu bloks;  

• vispārizglītojošo priekšmetu bloks. 

Ne toreiz (1971. g.), ne tagad (2015. g.) studiju kursu mācību plānos nav pedagoģijas 

un psiholoģijas. Citās fakultātēs Latvijas Valsts konservatorijā bija pedagoģijas kurss mācību 

plānos (pat neanalizējot stundu apjomu), tikai ne Teātra fakultātē. Un skaistie vārdi par 

mākslas, teātra „audzinošo lomu‖ bija bez teorētiska seguma. 

 Arī psiholoģijas studiju kursu šajā profesijā mācību plānos nav. Filozofijas 

sastāvdaļas — dialektiskais un vēsturiskais materiālisms — ir studiju priekšmeti 1971. gada 

studiju programmās. Filozofijas vēsture ir 2015. gada studiju programmā.  

Atšķirīgais: Latvijas Valsts konservatorijā aktieri ieguva specialitāti „teātra un kino 

aktieris‖, iegūstot diplomu Latvijas Kultūras akadēmijā —„ humanitāro zinātľu bakalaura 

grāds mākslās‖. Politikā izglītojošie priekšmeti, savu pasniedzēju iespaidā nereti kļuva par 

daļēji vispārizglītojošiem priekšmetiem. Piemēram, Marksistiski-ļeľiniskā estētika nevarēja 

apiet estētiku kā filozofijas apakšnozari, un padomju laika studenti Latvijā bija pietiekoši 

analizēt spējīgi, lai secinājumi nenomāktu saprātu. Politiskā ekonomija studentiem, kas spēja 

apzināt ekonomikas jautājumus, deva informāciju par būtisko. Zinātniskais ateisms nevarēja 

iztikt bez reliģijas vēstures, kas savukārt ir uzskatāma par daļu no kultūras vēstures, ja to 
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pasniedz pedagogs, kurš savu priekšmetu izprot zinātniskā līmenī. Ar Zinātnisko komunismu 

gan viss skaidrs – Valsts eksāmens par kaut ko pilnīgi neizprotamu. 

Vispārizglītojošo priekšmetu grupā lielākas atšķirības ir teātra vēstures un literatūras 

grupā. Samazinājumu 2015. gada programmās ir krievu (padomju) teātra vēsturē un literatūrā. 

Par speciālajiem priekšmetiem diskusiju ir vismazāk – 2015. gada programmā franču valoda 

kā runas tehnikas pilnveides līdzeklis ir izľemta no programmas, jo šobrīd viss vērtīgais tiek 

gaidīts no angļu valodas. Grims kā tehnoloģija uz skatuves ir mainījis savu vietu un šīs 

iemaľas netiek uzskatītas par svarīgām. Ļoti interesants skats paveras uz priekšmetu 

„Aktiermeistarības teorija un prakse‖. Mums pašiem savu mācību grāmatu latviešu valodā ir 

ļoti maz. Pieejamas ir Līvijas Akurāteres „Aktiermāksla latviešu teātrī‖ (1983), Ērikas Ferdas 

brošūra „Topoša aktiera ķermeľa kultūra‖ (1968) un Dzintras Mendziľas grāmata „Vārds 

Doma Runa‖ (2004), Edgara Kramiľa „Retorikas rokasgrāmata‖ (2016). Protams, ir daţi 

tulkojumi, kas gan neliecina par akadēmiskā personāla lielu rūpi par savu zinātni, par saviem 

audzēkľiem.  

Analizējot programmu kopumā – to autori 2015. gada versijā nedod iespēju 

studentam iegūt maģistra grādu, bet saglabā 4 gadu mācību laiku bakalaura studiju 

programmā. Kā pamatojumu tam izmanto diplomdarba formu – izrāţu tapšanu, kas praktiski 

specializācijā aizľem visu gadu. Apzinot aktieru izglītības tendences kaimiľvalstīs (Lietuva, 

Krievija, Polija), tur, turpinot studijas, ir iespēja iegūt šajā profesijā maģistra grādu. Īpaši 

nopietni tas tiek risināts Krievijā, kur pēc 4 gadu bakalaura kursa aktieri var iegūt maģistra 

grādu. Pašreizējā vēlme sniegt akadēmisko, nevis profesionālo izglītību tiek atzīta par šķērsli. 

Turpmāk pētījumā tiks analizēti jautājumi un pētītas iespējas sakārtot mūsdienu prasībām 

atbilstošu profesionālo aktieru izglītību. Rezultātā sabiedrību bagātinās mūsdienīgi izglītoti, 

profesionāli sagatavoti, ar savu identitāti un spēju pašrealizēties mākslinieki. Tieši pilnvērtīgai 

pašrealizācijai nepieciešama mērķtiecīga aktiermeistarības apguve. Galvenie 

problēmjautājumi:  

• Aktieru specialitātei ir tikai bakalaura grāda izglītība un tur nemāca pedagoģiju 

(gandrīz visās citās Latvijas Valsts konservatorijas specialitātēs to mācīja un mācību laiks bija 

5 gadi, kas atbilst maģistra grādam). 

• Aktieru kursi tiek uzľemti neregulāri (ar vairāku gadu pārtraukumiem). 

• Teātri, uzľemot sev paredzētus aktieru kursus, mācībspēkus specialitātē cenšas 

piesaistīt no sava teātra. 

•  Darba specifikas dēļ gan mācībspēkiem, gan studentiem piemēro specifiskus 

kvalifikācijas noteikumus. 
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Piemēram, profesora nosaukumus piešķir mācībspēkiem bez zinātniskā grāda. 

Studentiem bakalaura darbs nav akadēmiskā formā, bet ir līdzdalība diplomdarba izrādēs. 

Tam, protams, ir vairāki ne mazsvarīgi iemesli, tomēr, domājot par pedagoģiju un darbu ar 

studentiem, maz ticams, ka akadēmiskā vide varētu akceptēt šādus izľēmumus, un jau laicīgi 

augstskolas uzraugošām un akreditējošām institūcijām būtu jāseko, lai tā nekļūtu sistēmiska 

parādība. Plusus un mīnusus var pamanīt akadēmiskā personāla darba sistēmā (Теляковский, 

2011, 272). Darba neregularitāte ietekmē pašus mācībspēkus. Tikai pāris pedagogiem 

izglītības dokumentā ir vārds „Pedagogs‖. Pedagoģija nav tā specialitāte, ko mācībspēki 

varēja iegūt augstākās izglītības procesā, apgūstot teātra specialitāti. Pedagogu akadēmiskā 

nesagatavotība aktieru profesionālajā izglītībā ir viena no sareţģītākajām problēmām. 

Straujā iekārtas maiľa 20.gadsimta vidū un nogalē prasīja jaunus un laikmetīgus 

aktierus teātriem un mācībspēkus teātra augstskolās. Bija izveidojusies nopietna aktieru 

sociālā grupa, kas ar labu izglītību, darba nodrošinājumu un statusu sabiedrībā lielā mērā 

ietekmēja Latvijas kultūras un mākslas vietu sabiedrībā. Tas viss nodrošināja šīs grupas 

autoritāti arī Trešās atmodas norisēs. 

 Latvijas Kultūras akadēmijā gatavo dramatiskā teātra aktierus un reţisorus. Studiju 

programmas rosina aktualizēt šo svarīgo elementu aktualizēšanu un modernizāciju atbilstoši 

studentu un teātru vajadzībām. Pedagogu kvalifikācija un konkurence nevienmērīgas 

noslodzes apstākļos nav virzīta uz profesionālu izaugsmi. Nav zinātniski nopamatots aktieru 

ikgadējais atjaunošanās procents. Šobrīd viena no precīzākajām informācijām par aktieru 

skaitu Latvijā ir atrodama Latvijas Profesionālo aktieru apvienībā, kur reģistrējušies 459 

aktieri (starp tiem arī leļļu teātra aktieri, muzikālo teātru u. c. aktieri). Saraksts rediģēts 

18.03.2019. Šobrīd ar teātri saistītas zināšanas var apgūt arī LU Humanitāro zinātľu fakultātē, 

Scenogrāfiju un kostīmmākslu var apgūt Latvijas Mākslas akadēmijā. Mērķtiecīgas un 

saturīgas augstākās izglītības apguve ir viens no būtiskiem pedagoģiskiem nosacījumiem, lai 

teātru aktieri sagatavotos profesionālai pašrealizācijai. 

1.2. Aktieru pašrealizācijas būtības un satura daudzveidības pedagoģiskā analīze 

Intelektuāli un radoši ietilpīgais jēdziens „teātris‖ ietver sevī centrālo sastāvdaļu 

„aktieris‖, kas pedagoģijas zinātnē maz pētīts. Laika ritējumā vairāku simtu gadu garumā 

sabiedriskā doma uzskatīja aktieri par aktīvu teātra dzīves organizētāju un vadītāju.  

V. Šekspīrs (1564—1616), Ţ. B. Moljērs (1622 – 1673), K. Staľislavskis (1863 – 1938),  

E. Smilģis (1886 – 1966) nav atsevišķi vārdi, bet sava laikmeta spilgti tautu pārstāvji un 

apliecinātāji teātra līdzdarbības lielajiem kultūras sasniegumiem. 
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Mūsdienu cilvēka individualitātes indikators ir radošās aktivitātes darbībā, cilvēka 

dabisko vēsturisko iespēju iemiesošana un realizācija, savu zinātnisko pētījumu rezultātā 

secina B. Ananjevs (Ananjevs, 2001, 288). Īpaši nozīmīgi tas ir aktieru darbībā. Aktieri ir 

aktīvā līdzdarbībā teātra un visas sabiedrības attīstības procesos. Pedagoģiski pilnveidot 

aktieru atbildību ne tikai par savu lomu lugā, bet par visu teātra procesu kopumā, izpratni par 

repertuāra veidošanu, par saimnieciskajiem un finansiālajiem aspektiem, par trupas 

komplektēšanas principiem, par skatītāju interesēm ir mūsdienu teātru kolektīvu uzdevumi 

sabiedrības audzināšanā. Vadības, iestudējumu veidotāju, reţisoru, komponistu, scenogrāfu, 

kostīmu mākslinieku, kustību konsultantu, vokālo pedagogu, tehniskā personāla un aktieru 

kopā domāšana ir pedagoģiski nozīmīga mākslas radīšanas forma. Teātrī visa personāla 

darbība ir savstarpēji atkarīga un savstarpēji mijiedarbojas, secināja Sazonova (Сазонова, 

1981, 52) Ieaudzināt šādu atbildīgu radošuma izpausmi ir vitāli nozīmīgi mūsu sabiedrībai tik 

nepieciešamajā kultūras formā kā teātris. Tieši pedagoģisko principu un metoţu ieviešana un 

pastāvēšana ir priekšnoteikums mūsdienu radošuma izpausmei un pašrealizācijai teātra 

mākslā. 

Pedagoģiskajā literatūrā aktieru pašrealizācijas zinātniskā analīze vairāk ir atrodama 

ārzemju autoru darbos. Pašmāju meistari savas pieredzes analīzi atstājuši novārtā. Tomēr 

pedagoģija kā zinātne vispārīgos personības veidošanās un attīstības principus mūsdienu 

sabiedrībai ir izstrādājusi pietiekami, lai uz šīs bāzes varētu turpināt tieši aktieru darbības 

pedagoģisko pētīšanu un pašrealizāciju darbībā izstrādi. 

Cilvēks 21. gadsimtā atšķiras no citu vēsturisko laikmetu ļaudīm ar savu īpašo dzīves 

vērtību izpratni. Par to liecina daudzu pasaules valstu iedzīvotāju individuālā pašrealizācijas 

vajadzība. Cilvēki vēlas strādāt, uzlabot savu labklājību, saľemt par savu darbu atbilstošu 

atalgojumu, iegūt izglītību un saľemt veselības aprūpi. Psihologs D. Ļeontjevs uzskata 

tieksmi pēc radošas pašrealizācijas par nobriedušas personības vienu no virzošajiem spēkiem. 

Viľaprāt pašrealizācijas problēma ir jautājums par radošuma spēku cilvēkā (Леонтьев, 2007). 

Sabiedrībā ir izdalāmas cilvēku materiālās (sabiedrība un daba, ekonomiskās 

attiecības starp cilvēkiem, sadale, maiľa), ideoloģiskās (politiskās, juridiskās, ētiskās, 

estētiskās) un psihiskās (intelektuālie un emocionālie kontakti, savstarpējās attiecības starp 

cilvēkiem, izglītība, zinātne) attiecības (Леонтьев, 53). Cilvēku attieksmi pret sevi un citiem 

cilvēkiem raksturo daudzveidīgās cilvēku attiecības, kas ir dzīves vērtības. 

Šobrīd pedagoģijas zinātne pēta cilvēku attieksmes, arī pašus cilvēkus kā materiālo 

un garīgo vērtību radītājus pašrealizācijas procesā. Tāpēc svarīga vieta šai sistēmā ir 

ieľemama pedagoģijai vienībā ar cilvēka psiholoģiju- vispārīgo, vēsturisko un sociālo, kuras 

šodien koncentrētas uz apziľas teorijām, vēsturisko cilvēka psihes attīstību un tās progresu. 
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Personības veidošanās uzskatāma par indivīda socializācijas procesu. Psihologs B.Ananjevs 

norāda, ka svarīgs ir personības statuss, tā vieta sabiedrībā, sabiedriskās funkcijas, izrietošas 

no statusa daţādu lomu veidā, uzvedības motivācija, darbība atkarībā no mērķa un vērtībām, 

kas veido iekšējo pasauli, personības attiecību kopumu ar apkārtējo vidi (Ананьев, 2001, 69). 

Psihiskā un sociālā personības attīstība nav ierobeţota kādos noteiktos laika 

periodos. Tā izpauţas cilvēka dzīves visos posmos ar daudz kopīgām likumsakarībām, kaut 

arī katram cilvēka dzīves posmam ir raksturīgas tikai viľam piemītošas īpašības 

(Анцыферова, 1999).  

Aktiera darbības vērtība mainās visā viľa radošajā mūţā atkarībā no tā , cik daudz 

kādā laika periodā aktieris pašrealizējies savā profesijā, viľa apmierinātības pakāpe ar 

sasniegto profesionālajā darbībā, gūto atzinību. E. Huserls (1859 – 1938) savu ES filozofiju 

par apziľas virzību uz objektu pamatoja ar „ES‖ koncepciju. Dzīvesdarbības perioda 

sareţģījumi un grūtības var kalpot par ierosmi visu atrisināt paša spēkiem, nepieciešamība 

veikt darbības, lai izmainītu savu profesionālo dzīvi un pašrealizācijā saglabātu savu 

personības attieksmi gan pret sevi, gan citiem. Personības psihologi pašrealizāciju uzskata par 

„ES‖ problēmu, un tās risināšanai veikti daudzi pētījumi. Īpaši jāatzīmē, ka individualitāte ir 

unikāla parādība, jo tai ir personīgā iekšējā pasaule, pašapziľa un uzvedības pašregulācija, kas 

veido „ES‖ un ir nozīmīgs pašrealizācijas pamats (Ананьев, 2001, 77). 

Jēdziens „pašrealizācija‖, ko lietojam cilvēka augstāko vajadzību apzīmēšanai, 

angliski „self-realisation‖, pirmo reizi lietots 1902. gadā Londonā (Ишмухаметов, 2010). 

Pašrealizācija disertācijā tiek pedagoģiski analizēta kā īpaši organizēta subjekta darbība, kuras 

mērķis ir iemiesot savu subjektīvo misijas izjūtu jeb vajadzību un tās darbības rezultātu. 

Zinātnē vārda „pašrealizācija‖ lietojums nostiprinās 20.gadsimta vidū. Šajā pētījumā 

svarīgi bija pieľemt noteiktu secību terminiem. Amerikāľu psihologs Abrahams Maslovs 

(Maslow, 1908 – 1970) lietoto jēdzienu „self actualization‖, ko saprotam kā pašaktualizāciju, 

uz kuru balstās „pašizteikšanās‖ un „pašrealizācija‖. A. Maslovs uzskatīja, ka gadījumā, ja 

mūsu vajadzības ir apmierinātas, visbieţāk drīz rodas nemiers un neapmierinātība, ja cilvēks 

nenodarbojas ar to, kam viľš radīts. Izpauţas prasība pēc pašrealizācijas, kas sevī ietver tādas 

cilvēka vajadzības kā vajadzību pēc attīstības, pēc apdāvinātības, pēc piepildījuma un 

gandarījuma. Mūziķiem jārada mūzika, gleznotājiem jāglezno, dzejniekiem jādzejo, lai varētu 

būt līdzsvarā ar sevi. Cilvēkam jābūt tam, kas viľš var būt. Šo vajadzību saucam par 

pašrealizāciju (Maслоу, 2016). 

Mūsu kultūras koncepcijas un cilvēku attieksme prasa virzību uz sinerģiju. Kultūrai 

vajadzētu iedarboties uz bāzes vajadzībām un neapspiest tās. Dihotomijai personība- kultūra ir 

jāmainās un nav jāuztur spēkā antagonisms, bet jātuvinās sadarbībai un sinerģijas iespējai. 
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Pēc Maslova domām, cilvēka labākās tieksmes daļēji ir iedzimtas un tām nav gadījuma 

raksturs, tāpēc nav nepieciešams vērtību jautājumos sekot autoritātēm, bet gan vērot un pētīt. 

Cilvēka dabā ir ieliktas atbildes uz jautājumiem par iespēju būt laimīgam, būt labam, būt 

vajadzīgam. Organisms pateiks, kas tam vajadzīgs, kas tam vērtīgs un kas to apmierina. Lai 

piepildītu mūsu vajadzības pēc mīlestības, cieľas, zināšanām, pašaktualizācijas — šie 

psiholoģiskie sasniegumi iegūstami ar darbu (Maслоу, 2016, 129 – 130). 

 Daudzie termina traktējumi un skaidrojumi literatūrā ir norāde uz jautājuma 

sareţģītību. Pētījumā lietosim terminus „objektīvā produktivitāte‖ un „subjektīvā 

apmierinātība‖, izmantojot audzināšanas darbības procesuāli strukturālo pieeju. A. Špona lieto 

jēdzienu „produktivitāte‖ kā objektīvu darbības rezultātu un jēdzienu 

„apmierinātība/neapmierinātība‖ kā subjektīvu (psihisku) darbības rezultātu. Balstoties uz šo 

darbības procesuāli strukturālo pētījumu, produktivitāte ir objektīvs pašrealizācijas kritērijs un 

apmierinātība – subjektīvs pašrealizācijas kritērijs (Špona, 2006,104). Kā galvenie 

pašrealizācijas mehānismi tiks izmantoti B. Bitinasa (Битинас, 1984) definētie interiorizācijas 

un eksteriorizācijas procesi. Izšķir divas pašrealizācijas formas : iekšējo un ārējo. Iekšējā 

pašrealizācija nozīmē sociālo, intelektuālo, emocionālo pilnveidošanos (interiorizācija) 

darbībā. Ārējā pašrealizācija nozīmē darbību daţādās dzīves sfērās: profesijā, mākslā, sportā, 

sabiedriskajā darbībā (eksteriorizācija).  

Pašrealizācijas mehānisma būtība ir pārejā no iespējām uz nepieciešamību kaut ko 

sasniegt. Pašrealizācija ir darbības forma. Attīstoties sakarībai starp aktiera darbības kvalitātes 

līmeni un sabiedriski profesionālām pašrealizācijas formām, veidojas aktiera pašpieredze un 

pilnveidojas sociālā atpazīstamība. Pašrealizācijas jautājumu pētīšanā daudz darba ieguldījusi 

psiholoģe Ā. Karpova un secinājusi, ka par cilvēka vajadzību augstākajām pakāpēm atzīstama 

pašrealizācija un radošā darbība. Viľa atzīst, ka ikviena personības dzīvesdarbība ir 

likumsakarīga, aprakstāma un izskaidrojama. Daiļrades sintēzē tēlainība un metaforas 

ievērojamu personību veido pārliecinošāku un spilgtāku (Karpova, 1994). Jo aktiera personība 

nobriedušāka, jo patstāvīgāk un apzinātāk viľš izdara izvēli, ko mainīt, pārkārtot vai uzlabot 

gan sevī, gan savā sociālajā vidē. Tā spilgtāk izpauţas viľa pārveidojošā darbība 

pašrealizācijas procesā. 

Zināšanas ir pamatā. Aktiera profesionālās darbības attīstība nav ierobeţota kādā 

laika periodā. Prasme kā spēja lietot zināšanas attīstās sistemātiskā profesionālā aktiera 

mākslinieciskajā darbībā. Prasmes lietot zināšanas profesijā sekmē spēju attīstību. Spējas 

attīstās darot (Maslo, 2006). Aktieru darba formu pedagoģiskā analīze uzrāda pašu aktieru 

attieksmi pret tām. Formām raksturīga daudzveidība, krāsainība, emocionalitāte, un to 

izmantošanas īpatnības nosaka katra kolektīva kvalitāti. Aktieru paradumu veidošanās savu 
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pienākumu veikt radoši nozīmē radīt piederības izjūtu teātrim, radīt stabilu pamatu, kas 

raksturo aktiera attieksmi pret darbu un savu teātri. Attieksme kļūst par aktiera pašrealizācijas 

būtisku kritēriju. 

Gan austrumu, gan rietumu sabiedrībās cilvēku pašrealizācijas problēma kļuvusi 

populāra. Par to savulaik A. Ļeontjevs rakstīja „...katram sevi cienošam cilvēkam ir jātiecas 

pēc pašrealizācijas. Netiekties pēc tā – slikts tonis, kas pārkāpj pieklājības robeţas‖ 

(Леонтьев, 1997, 157). Pašrealizācija ontoģenēzē tiek uzskatīta par pieaugušu cilvēku 

prerogatīvu (Maслоу, 2016). Pašrealizācija mūsdienās nav vienkārši aktuāla prasība, 

determinēta saasinātai cilvēka interesei par iespējām sasniegt savas attīstības virsotnes. Bez 

pārspīlējuma tas ir cilvēces izdzīvošanas nosacījums. 

Akadēmiķis N. Moisejevs atzīmēja – jaunais gadsimts būs humanitārs vai viľa nebūs 

vispār (Моисеев , 2003). A. Maslovs savos pētījumos secina, ka nekādas sociālas reformas, 

konstitūcijas, plāni un likumi nebūs iedarbīgi tik ilgi, līdz cilvēki nekļūs atbildīgi par sevi un 

savu attīstību, pamatīgi neiepazīs paši sevi, neiemācīsies apzināties sevi un savu rīcību, kamēr 

netieksies līdz sava potenciāla pilnīgai pašrealizācijai. Tādā veidā, no vienas puses palielinās 

viena cilvēka atbildība par cilvēces likteni, no otras puses, pati cilvēce, rūpējoties par savu 

izdzīvošanu un attīstību spiesta kardināli mainīt attieksmi pret katru cilvēku, izturoties pret 

viľu kā pret patstāvīgu vērtību, piešķirot viľa vajadzībām un interesēm pirmšķirīgu nozīmību 

rodot optimālus apstākļus viľa pašrealizācijai (Maслоу, 2016, 213).  

Viena no svarīgākajām savdabībām darbos, kas veltīti pašrealizācijai, ir tās 

pedagoģiskā analīze kā augstākā izpausme, augstākā personības vajadzība. Liela daļa 

zinātnieku atzīst ontoģenēzes nozīmību pašrealizācijā. Cilvēka kā darbības subjekta problēma 

ietver sevī ne tikai darbības motīvus un attieksmes, bet arī personīgo psihofizioloģisko 

organizētību, darbaspējas, apdāvinātību un radošās spējas. Cilvēka sociālā veidošanās 

neierobeţo personības veidošanos kā komunikāciju un uzvedības subjektu – kopā veidojas 

izziľas un darbības subjekts, sākot no spēlēm un mācībām, beidzot ar darbu. Tās ir izmaiľas 

attīstības pakāpēs, izmaiľas sociālajās pozīcijās, statusa izmaiľas – personības veidošanās 

(Ананьев, 2001). Pedagogiem atrodami efektīvi līdzekļi augoša jauna cilvēka izvēles 

optimizācijai personības izaugsmei augstu ideālu virzienā, kas tieši saistīts ar pašrealizācijas 

problēmu. 

Daudzviet pašrealizācija tiek uzskatīta par mērķtiecīgu uzstādījumu izglītībā, tātad 

aktuālu pedagoģisku problēmu. Pētot jebkuru cilvēka vajadzību, tā praktiski vienmēr ir 

saistīta ar kādu viľa apmierināšanas ārējo normu. Cilvēks tiecas normu izpildīt, pakļaudams 

sevi savu vajadzību vēlmēm. Tieši tāpēc kultūru pedagoģiski varam analizēt kā sabiedriski 

vēsturisku struktūras normu cilvēku vajadzību apmierināšanai. Šāda kultūras izpratne ir 
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universāla, jo katra atsevišķa cilvēka kultūra ir daļa no viľa individuālo vajadzību 

apmierinājuma struktūras. Konkrētas ģimenes, nācijas, laikmeta, vecuma un sociālās grupas 

kultūra ir attiecīgi atbilstīga kopīgo vajadzību apmierināšanai attiecīgajā vēsturiskās attīstības 

posmā. Katrs cilvēks individuāli var censties apmierināt savas vajadzības, nerūpējoties par 

normām, novirzīties no tām , bet viľam jārēķinās un jāsamierinās ar normu, ja tā ir objektīvo 

apstākļu diktēta un nav pakļauta vienam atsevišķam cilvēkam (Ершов, 2009). 

Sabiedriski vēsturiskās normas cilvēkiem var nebūt aktuālas un viľi tās var 

nepamanīt. Daļa cilvēku sargā savas vajadzību normas un pievērš tām lielu uzmanību. Daļai 

cilvēku šīs normas arī ir svarīgas, bet viľi tām nepievērš speciālu uzmanību. Konkrētam 

cilvēkam, atbilstīgi viľa individuālajām normām, ir nepieciešams apmierināt savas 

vajadzības. Veselam, mundram, stipram, spēcīgam cilvēkam aizvien rodas jaunas vajadzības. 

Ja kāda no viľa vajadzībām tomēr nav pilnībā apmierināta, viľam nepieciešams darboties, lai 

vajadzību apmierinātu. Tāpēc varam apgalvot, ka katram cilvēkam ir arī pilnībā nepiepildītas 

vajadzības (Ершов, 2009). Tuvu ne katram ir spēja (pieredzes trūkuma vai citu iemeslu dēļ) 

kļūt par pašrealizācijas subjektu. Kā norāda vācu filozofs G. V. F. Hēgelis: „Kailā uztvere 

(Wahrnehmung), no vienas puses, tieši ar kategoriju palīdzību tiek pacelta līdz objektivitātei, 

līdz pieredzei. No otras puses, šie jēdzieni kā tikai subjektīvas apziľas vienības, ko noteicis 

dotais materiāls, paši sev ir tukši, un tos var lietot un izmantot tikai pieredzē, kuras otrā 

sastāvdaļa – sajūta un vērtējumu noteiksmes – tāpat ir tikai kaut kas subjektīvs‖ (Hēgelis, 

1981, 57). 

Literatūrā analizētajās pieejās aktieru pašrealizācija tiek analizēta kā pedagoģisks 

process, stāvoklis, vajadzība, mērķis, kas pēc iespējas produktīvāk nodrošina audzinošo 

rezultātu izrādē. Darbība ir īpašs aktivitātes veids, kas raksturīga tikai cilvēkam, tātad 

pašrealizācija ir īpašs darbības process, augstākais attīstības līmenis, pilnā apjomā raksturīgs 

tikai cilvēkam, kas sasniedzis noteiktu darbības apguves līmeni. Mēs pedagoģiski analizējam 

pašrealizāciju kā īpaši organizētu aktiera radošu darbības procesu, kura mērķis ir iemiesot 

savu subjektīvo misijas izjūtu un tās darbības rezultātu skatītāju audzinošajā potenciālā.  

H. Gadamers savās filozofiskajās idejās ir izteicis aktiera pašrealizācijas vispārteorētisko 

pedagoģisko būtību: „Dzīve ir pašapliecināšanās. Tā ir fundaments. Dzīvestības struktūra – 

būt pirmdalījumam, t. i., sevis pašas dalījumā un iedalījumā tomēr apliecināties kā 

veselumam‖ (Gadamers, 240). Šai H. gadamera domai ir metodoloģiska nozīme pētījumā. 

Cilvēkam izpausties veselumā – fiziskā un garīgā vienotībā aktiera profesijā ir īpaši svarīgi. 

„Ikviena spēle cilvēkam, kas to spēlē, izvirza uzdevumu. Viľš it kā nevar ļauties pašizspēles 

brīvībai citādi, kā vien pārveidojot savas izturēšanās mērķus par spēles uzdevumiem.(..)Arī 

izrāde ir spēle, t.i., tai ir spēles struktūra, kas tai ļauj būt par noslēgtu pasauli. Taču kultiskā 
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vai profānā izrāde, lai cik noslēgta arī būtu pasaule, ko tā attēlo, ir it kā atvērta no skatītāju 

puses. Tikai skatītājā tā pirmo reizi iegūst visu savu nozīmi. Spēlētāji spēlē savas lomas tāpat 

kā jebkurā spēlē un tā spēle kļūst par attēlojumu, taču pati spēle ir spēlētāju un skatītāju 

kopums. Jā, vispatīgāk to iepazīst un iztēlojas tieši tā, kā tā „domāta‖, nevis tas, kurš piedalās 

spēlē, bet gan tas, kurš tajā noskatās. Viľā spēle it kā tiek pacelta tās idealitātē‖ (Gadamers, 

1999, 111 – 113). To nepieciešams sasniegt katrā izrādē – aktieru pašrealizācijas fenomena 

vienību ar skatītāju interesi. 

Pašrealizācijas fenomens, ir ne tikai subjektīvs pedagoģisks jēdziens, bet savstarpēji 

saistīts vienotiem nosacītības principiem, ar funkcionālās slodzes raksturu, sociālās vides 

līmeľiem un māksliniecisko pašizteikšanos. Pašrealizācija ir neiztrūkstošs komponents 

cilvēka mijiedarbībai ar vidi. Vide, kas aktivizē gēnus, ir gan iekšēja – cilvēka emocionālais, 

bioķīmiskais, intelektuālais, enerģētiskais un garīgais stāvoklis gan ārēja. Ārējā vide ir 

sociālais tīklojums un ekoloģiskās sistēmas, kurās cilvēks dzīvo. Domu un sajūtu vide katru 

dienu ietekmē mūsu gēnus tikpat spēcīgi kā pārējā vide – ģimene, mājas, parki, tirgi, baznīcas 

un biroji (Čērčs, 2012, 27). 
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       1.5. attēls. Aktieru pašrealizācijas sociālajā vidē 

 

Nozīmīgi ir aktieru mākslinieciskās darbības raksturojumi socializācijas līmeľos. 

Sociālās vides struktūra raksturo indivīda profesionālo attīstību, kas nosaka nepieciešamību 

pēc pašrealizācijas. 

Apzināt savas vēlmes, izprast, ka mums ir vajadzība pēc mīlestības, cieľas, radošas 

darbības – tie ir psiholoģiski sasniegumi, kas prasa darbu un veido attieksmi pret 

pašrealizāciju (Maслоу, 2016, 129-130). Attieksme ir būtisks pašrealizācijas komponents. 

Veseliem cilvēkiem ir nepieľemama atšķirība starp to, kā ir un kā varētu būt vai jābūt ideālā. 

Pašrealizējušies cilvēki ar pozitīvu attieksmi pret sevi ir ar piepildītām aktuālām vajadzībām, 

tāpēc viľiem atvērts ceļš izaugsmei, attīstībai, nobriešanai.  

Kā personība kļūst pašrealizēties spējīga, pēta pedagogi un psihologi. Psihologi  

V. Kločko un E. Galaţinskis (Клочко, Галажинский, 1999) pašrealizāciju saprot kā tādu, kas 
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mainās pamazām, nepārtraukti, kā vienmērīgi apzinātu sevis realizācijas procesu, kas arvien 

vairāk kļūst saprotams un nodrošina personīgās cilvēciskās eksistēšanas jēgu un vērtību. 

Pašrealizācija ir piederību sistēma , ne tikai iekšēja, ko var pašnovērtēt, kur, kad un tieši kādā 

veidā var notikt pašrealizācija. Ārējie stimuli noved pie psihiskā cēloľa, kas šajā gadījumā ir 

tikai kā nosacījums, ar kā starpniecību ārējie iemesli sevi realizē (Галажинский, 2002, 8). 

Pašrealizācija subjektīvi ir mērķtiecīga radoša darbība. Mērķtiecība ir svarīgākā personības 

gribas īpašība, kas izpauţas prasmē izvirzīt sev mērķi. Mērķtiecīgs cilvēks var patstāvīgi un 

dziļi apzināt un analizēt savu motivāciju un vajadzības sfēru, savas vēlmes pieskaľot savām 

zināšanām, prasmēm , spējām un iespējām ( Līce , 2010, 22 ). 

Sevis īstenošanas vajadzība katram cilvēkam ir iedzimta. Mijiedarbībā ar apkārtējo 

pasauli konkrētāku formu iegūst pašrealizācija. „Mērķis ir cilvēka labākā pielāgošanās viľa 

dzīves situācijas prasībām, mainot iekšējo personības struktūru paštēla un ideālā paškoncepta 

ietvaros‖, vajadzība pēc pašrealizācijas civilizācijas attīstībā ir mijsakarībā ar cilvēcības 

pilnveidošanos cilvēkā pētot personības darbību mākslā, norāda G. Otto (Otto, 1974, 51). 

Aktieru atbildīga radošuma izpausme ir vitāli nozīmīga mūsu sabiedrībai. Tieši 

pašrealizācijas izpratne ir pedagoģisks priekšnoteikums mūsdienu radošuma izpausmei teātra 

mākslā. Ľemot par pamatu audzināšanas darbības struktūru, objektīvam komponentam 

„priekšmetam‖ spēlei izrādē kļūstot par rīcības motīvu, mainās darbības personīgā nozīmība. 

Tikai situācijā, kad darbības priekšmets kļūst par subjektīvo motīvu rīcībai, darbība kļūst 

personīgi nozīmīga un cilvēks tajā pašrealizējas (Špona, 2006, 98 – 103). Tieši aktiera 

radošajā profesijā šī pedagoģiskās darbības likumsakarība ir katram aktierim subjektīvi 

nozīmīga.  

Latvijā aktieru pašizteikšanās ir daudzpusīga, jo darbība neaprobeţojas tikai ar teātri. 

Aktieru radošā potenciāla un dzīves eksistenciālo vajadzību mijsakarība mūsu sabiedrībā ir 

maz pētīta. Ir daudz pretrunu starp aktieru radošo potenciālu un eksistenciālo vajadzību 

apmierināšanu. Radošo profesiju cilvēkiem mūsdienās, īpaši aktieriem, savu pašrealizāciju 

grūti saskaľot ar ekonomiskām ikdienas dzīves vajadzībām. 

Mūsdienu Latvijā kultūras un mākslas attīstība ir daudzveidīga. Latvijas māksla ar 

daţādiem festivāliem, konkursiem, skatēm, izstādēm, viesizrādēm ( koru olimpiādes, 

folkloras festivāli, operas solistu un baleta viesizrādes, instrumentālās mūzikas un diriģentu 

atpazīstamība) ir kļuvusi pazīstama pasaulē. Profesionālajā mākslā pašrealizēties starptautiskā 

līmenī tomēr izdodas retam teātra aktierim. Rietumu pasaulei bija iespēja iepazīt  

Dz. Ritenbergu (par lomu filmā „Malva‖ 1957. gadā viľa saľēma Venēcijas kinofestivāla 

Volpi kausu ), E. Radziľu (ar filmu „Hamlets‖ Ģertrūdes lomā) un G. Cilinski (filma 

„Saulespuķes‖, ar reţisoru Vitorio de Siku un aktrisi Sofiju Lorēnu).  
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Aktieri sevis pašrealizācijai papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem teātrī, 

piedalās citu teātru iestudējumos (Jaunajā Rīgas teātrī – A. Skrastiľš no Dailes teātra un  

L. Kugrēna („Farjatjeva fantāzijas‖) no Nacionālā teātra, Nacionālajā teātrī – I. Strads 

(„Idiots‖) no Valmieras teātra). Aktieri piedalās TV seriālos, uzvedumos, šovos, radio 

raidījumos, filmu veidošanā un dublāţās. Radošo vakaru, koncertprogrammu sagatavošana, 

korporatīvo sarīkojumu un pašdarbības kolektīvu vadīšana, ģimenes svētku kuplināšana 

iekļaujas aktiera pašrealizācijas procesā. Baletmeistare L. Beiris aizsāka jaunu ikgadēju 

komunikāciju ar sabiedrību – balets Rīgas stacijā. Šo ideju daţādos pasākumos izmanto arī 

citu mākslas veidu pārstāvji. Daţādas biznesa darbības gan kā uzľēmumu īpašniekiem, gan 

darbiniekiem ir aktieru darbības sfērā. Vēsturiski veidojusies aktieru sadarbības forma ir 

tikšanās ar iedzīvotājiem. Šādas organizētas tikšanās nodrošina aktieru dzīvo saiti ar 

iedzīvotājiem, savukārt iedzīvotāji personīgi iepazīstas ar aktieriem – mākslas meistariem. 

Parasti šādās tikšanās reizēs ieguvējas ir abas puses: audzinošas ir tikšanās gan aktieriem, gan 

daţādām sociālām grupām.  

Sevišķi iecienīti ir lielie brīvdabas uzvedumi, kuros spilgti atklājas aktieru darbības 

daudzveidība. Teātru aktieru līdzdalība ir bez robeţām kino mākslas jomā. Latviešu aktieri 

kinofilmās ir pazīstami Eiropā un pasaulē (F.O.R.M.A, 2016). Arvien lielāku vietu arī 

mūzikas pasaulē ieľem teātru aktieri. „Mūţīgais unisons‖, „Greizais ratiľš‖, D. Porgants,  

V. Vētra un daudzi jaunās paaudzes aktieri. Joprojām nepārvērtējama ir teātra aktieru loma 

radio (H. Misiľš), televīzijas raidījumos (J. Skutelis), gan privātos, gan korporatīvos 

pasākumos. Aktieru pašrealizācijas formu daudzveidība sabiedrībā ir saistīta ar sabiedrības 

demokratizāciju, izglītības līmeľa paaugstināšanos, intereses par kultūras un mākslas saturu 

paplašināšanos.  

Aktieru pašrealizācija darbībā ir daudzveidīga un ar pozitīvu motivāciju. Blakus 

profesionālai darbībai uz teātra skatuves ārpusteātra darbība kļūst vērtīga aktieru 

pašrealizācijai tikai tajā gadījumā, ja šīs darbības ir prestiţas sabiedrībā un personīgi 

nozīmīgas aktieriem. Tā konkrēti veidojas darbības personīga motivācija. Aktieru darbībā 

tieši motivācija ir tā, kas ļauj mainīt teātra skatuvi pret kino, TV ekrānu, balsi radio. Tā viena 

cilvēka pašrealizācijas forma darbībā aizstāj citu. Tajā gadījumā, ja jaunā pašrealizācijas 

forma ir personīgi nozīmīga, tad tālāk attīstās un nostiprinās aktiera radošās spējas, sociālā 

atzinība. Šie pedagoģiskie faktori ir pamatā personības pašrealizācijas satura maiľai un 

personības izaugsmei (Савостянов,171).  

Pašrealizācija ir savu zināšanu, spēju izmantošana tādā līmenī, kas nodrošina 

profesijā nepieciešamos sasniegumus un sociālo statusu. Psiholoģijā pašrealizācija tiek 

uzskatīta par galveno mērķi un motīvu. Personība īsteno savus fiziskos un garīgos spēkus 
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darbībā. Pašrealizācijā cilvēks sasniedz iecerētos profesionālos mērķus un realizē savas 

iespējas. Sasniegumu vajadzības teorijā (Atkinsons,1964) atklāta pašregulācijas un 

sasniegumu virzīta uzvedības attīstība. Viens no pašrealizācijas kritērija rādītājiem ir 

pašregulācija, kur mērķis ir virzīts uz uzdevuma izpildi, uz sasniegumu salīdzinājumu ar 

citiem, ko raksturo sabiedriskais statuss un nauda. Mērķis kā pedagoģiska parādība ir darbības 

paredzamais rezultāts, bet motīvs ir iekšējs virzītājs uz darbību. Tas var būt gan īslaicīgs, gan 

var kļūt par īpašību ilgākā laika periodā. Mērķa nozīmi darbības būtībā pamato D. Ļeontjeva 

atziľa, ka attiecības starp motīvu un mērķi veido darbības jēgu (Леонтьев, 2007). Aktierim 

teātra spēlēšana ir motīvs darbībai, un aktiera darbība uz skatuves kļūst viľam personīgi 

nozīmīga, tajā viľš realizē sevi, savas spējas un radošumu. Izrādes beigās aktieris kopā ar 

saviem kolēģiem saľem vētrainus aplausus un ziedus. Tās ir izjūtas, ka darītais ir vajadzīgs un 

tu dzīvo ne tikai sev. Redzama pedagoģiskā pozitīvā attieksme pret padarīto darbu, kā 

novērtējums sabiedrībā. Ja attieksmes objekts cilvēkam ir nozīmīgs, tas rada spēcīgu afektīvu 

reakciju (Augustinos, Walker, 2006). Attieksmes objekts cilvēkam ir nozīmīgs, ja tas skar 

viľa intereses. Mērķis ir apzināts rezultāts, uz kuru virzās darbība. Tas ir cilvēka gaidītais 

rezultāts (Шевандрин, 1999). Apzināts mērķis ir viens no motīviem, kas virza un regulē 

cilvēka dzīvi. Mērķa saturu nosaka cilvēka reālās vajadzības. Mērķa sasniegšana tādā aspektā 

ir pedagoģiskās darbības rezultāts, kas rosina, pamudina un veido apstākļus, kas izraisa 

indivīda konkrētu rīcību. Šīs izjūtas ir cieši saistītas ar pašrealizāciju.  

Aktierim ir izvirzītais mērķis, ko viľš grib sasniegt skatuves mākslā, un motīvs, kas 

iekšēji virza viľa darbību un ir mijsakarībā ar kaislībām, kas raksturīgas aktieru profesijai. 

Tajā pašā laikā viľam jābūt brīvam no psihopatoloģijas, saglabājot savu psihofizisko pašizjūtu 

veselu, vai citiem vārdiem sakot – nevar spēlēt ar sabojātu instrumentu un radīt pareizas 

skaľas (Савостянов, 2007,127).  

Realitātē ne visi aktieri sevi realizē teātra spēlēšanā, viľi atrod citas darbības formas 

pašrealizācijai: aktieris kino, aktieris TV, aktieris radio, aktieris reklāmās, koncertdarbība 

(dziedātājs, programmu vadītājs), reţisors. 

Pašrealizācijas regulēšana teātrī pašlaik ir tikai vadības rokās. Paši aktieri minimāli 

var regulēt savas darbības saturu, apjomu, laiku un telpu. Pretruna ir starp aktiera darbības 

regulējumu, ko veic administrācija, un pašregulāciju, ko varētu veikt paši aktieri. Lieli resursi 

(gan radošie, gan materiālie) ir koncentrēti tikai daţos teātros. Pašrealizējies aktieris teātrī ir 

vajadzīgs un pieprasīts, bet blakus ir vairāki aktieri ar niecīgām iespējām pašrealizēties. Šī 

problēma prasa atsevišķu pētījumu un risinājuma piedāvājumus. Daudzi aktieri meklē ceļu 

pilnīgākai sevis pašrealizācijai. Aktieru sabiedriskā atpazīstamība netiek sasaistīta ar darba 

samaksu teātros.  
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Latvijā atdzimst kino. Daudzi aktieri aizľemti filmās, daudzi aizľemti vairākās 

filmās gada laikā, kas būtiski uzlabo aktieru materiālo stāvokli. Filmu māksla vienmēr 

atšķīrusies ar daudz augstāku atalgojumu nekā teātrī (tas raksturīgi visās valstīs). Piedevām 

filmas noteikti noskatās lielāks skaits cilvēku nekā teātra izrādes. Tā ir īpaša pašrealizācijas 

niša un aktieri nereti izvēlas teātra vietā kino. A. Līcītis un G. Cilinskis kino dēļ atstāja darbu 

Drāmas teātrī, I. Kalniľš un E. Pāvuls – Dailes teātrī. Tajā laikā tie bija īpaši, reti sastopami 

precedenti. Mūsdienās šī prakse ir normāla parādība. 

Aktieru pašrealizācijas iespējas tiek realizētas reklāmās. Reklāmas nodrošina 

aktieriem papildu regulārus ieľēmumus, ja viľi ir spējuši iekļauties šajā specifiskajā nozarē. 

Radio daţādie pasākumi, aktivitātes kultūrā prasa daţādību un kvalitāti aktieru pašrealizācijā. 

Svētku un korporatīvu pasākumu vadīšana nav tikai aktieru monopols – te plaši izvēršas 

ekrānos un radio atpazīstamas sejas un balsis. Aktieriem šajā nišā ir daudz nopietnāka 

konkurence, kas pamatojas ar attiecīgi paaugstinātu darba samaksu. 

Vislabākais jāsaka par Latvijas tautu: spēja apmeklēt visa veida un līmeľa izrādes un 

koncertus ir apbrīnas cienīga. Lielākā daļa aktieru nekautrējas ieľemt savu vietu šajā kultūras 

laukā, izmantojot gan savas balss dotības, gan runas un kustību meistarību. 

Lieliski ir apzināties, ka daudzi aktieri pievēršas pedagoģijai, vadot skolēnu interešu 

izglītības grupas par teātra mākslu skolās un kultūras centros. Vairāki strādā arī par 

aktiermeistarības pedagogiem augstskolās. Tāda daudzveidīga paplašināta aktieru darbība 

ārpus teātra veido plašāku pašrealizācijas saturu. Pozitīva nozīme tam ir aktieru darbības 

tuvināšanai sabiedrības norisēm. Daudziem aktieriem izdodas sevi pašrealizēt blakus aktīvai 

profesionālai darbībai teātros: aktieri raksta lugas (J. Jurkāns, H. Paukšs, A. Dīcis), dzeju  

(J. Skanis), nodarbojas ar rakstniecību un tulkošanu (L.Sīle), glezno (E.Dzelme–Maligina, 

M.Vērdiľš), komponē (J. Kaijaks, V. Šoriľš, V. Vētra). 

Radošā profesionālā darbībā sevis izpaušanai, pašapliecināšanai tiek meklēti un tiek 

rasti daudzi risinājumi. Pašrealizācijas daudzveidība ne vienmēr ir saistāma ar jēdzienu 

„profesionāli‖, bet ir ar paliekošu vērtību kultūrā. Pašrealizācijas daudzveidība ārpus teātra 

veicina pedagoģisko izaugsmi radošā mākslinieciskā darbībā. Mūsdienu teātrī nav tikai 

aktieri, tomēr tieši bez viľiem nevar notikt tā brīnumainā zāles un skatuves saplūšana, bez 

kuras nav iespējams kontakts un rezultāts, nerodas sociāla ietekmēšanās. 

 Pasaulē daudzi domātāji ir izteikuši savu viedokli par pašrealizācijas struktūru.  

I. Ašmarins cilvēka iekšējo radošumu uzskata par pašrealizācijas rosinātāju un pašrealizācijas 

struktūru veido no četriem komponentiem. „Personības pašrealizācija ietekmējas no diviem 

ārējiem faktoriem: prasības pēc personības un apstākļiem tās attīstībai, un diviem iekšējiem: 

dabiskas cilvēka sūtības un tā viľa īpašību kopas, kas veido un attīstās socializācijas procesā. 
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Pie kam katrs no šiem četriem komponentiem ir saistīts ar pārējiem trim‖ (Ašmarins , 45). Par 

pašrealizācijas struktūras mērķtiecību raksta psihologs A. Ļeontjevs (Леонтьев,1975). Viľš 

uzskata pašrealizācijas attieksmes par personības subjektīvās pasaules „skeletu‖. Tas, kādā 

mērā nodrošināta personības subjektīvo attieksmju veidošanās un attīstība, nosaka 

pašrealizācijas efektivitāti. Attieksmi var definēt kā relatīvi noturīgu, pozitīvu vai negatīvu 

personības īpašību, kas vērsta uz konkrētām idejām, objektiem, cilvēkiem un kas ietekmē 

pašrealizāciju. Mūsdienu aktieru pašrealizācijas struktūrā A. Ļeontjeva atziľām par attieksmi 

ir būtiska teorētiska nozīme. Attieksmes pauţ personības aktīvu izvēles pozīciju, kas nosaka 

pašrealizācijas un atsevišķu tās komponentu individuālo raksturu. Attieksmes izpauţas un 

pilnveidojas pašrealizācijā vajadzību apmierināšanas procesā un aktivitātē mērķu sasniegšanā 

atbilstoši sociālo apstākļu iespējām. Ārēji attieksmes izpauţas rīcībā. Cilvēka uzvedību pret 

noteiktām lietām, parādībām un faktiem nosaka attieksme pret tiem (Леонтьев, 2005,158).  

Saistībā ar to, ka cilvēks izvēlas sev piemērotāko un pieľemamāko variantu, lai 

virzītos uz mērķi, pašrealizācija analizējama kā sasniegumus veicinošs faktors, jo tā nosaka 

spēju izdarīt pareizo izvēli, apzināti atrast atbilstošu risinājumu jebkurā situācijā 

dzīvesdarbībā personīgo mērķu sasniegšanā. Jēdzienu „pašrealizācija‖ saistīta ar nozīmi kļūt 

reālam, pastāvēt īstenībā, nevis iecerēs. Bērns jau no dzimšanas pievērš sev uzmanību – 

aktualizē sevi. Bērnam raksturīga pašizteikšanās vajadzība (Šteinberga, 2011, 21). Jauniešiem 

un pieaugušajiem ir nepieciešama pašrealizācija. Pašaktualizācija, pašizteikšanās un 

pašrealizācija – tā ir savu dotību realizācija dzīves laikā (1.6. attēls). 

Aktieru pašrealizācijas sekmīguma nodrošināšanai ir nepieciešama nepārtraukta 

savas darbības analīze un apzināta pašregulācija darbības procesā. Pedagoģijas uzdevums ir 

sekmēt izvērtēšanas prasmju pilnveidošanos ietekmējošo faktoru noteikšanu mērķa 

sasniegšanā un sagatavot praktiskai un psiholoģiskai gatavībai sasniegt izvirzītos mērķus 

(Зобов, Келасьев, 2001). 
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1.6. attēls. Pašrealizācijas attīstība 

 

Uz darbības kvalitāti orientētas personas labāk pārdzīvo krīzes, no iegūtās pieredzes 

spēj sasniegt jaunu attīstības pakāpi. V.Šapovalovs par sasniegumu un mērķtiecības nozīmi 

raksta, ka mērķtiecīgums pēc panākumiem ir sociāli orientēta personības īpašību sistēma, kas 

ietver spējas un kvalitātes, kas pirmām kārtām raksturo šīs personības potenciālās iespējas 

sasniegumiem profesionālajā un neprofesionālajā dzīves jomā (Шаповалов, 2005). 

Psihologa A. Savostjanova zinātniskajos pētījumos ir definēti sekmīga cilvēka 

komponenti to nozīmīguma secībā: autonomija, līdera potenciāls, optimisms, taisnīguma 

uztvere, pašregulācijas spējas, naudas pārvaldīšanas prasmes, mērķu izvirzīšanas prasmes, 

radoša domāšana. Blakus profesionālai darbībai uz teātra skatuves daudzveidīgās darbības 
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kļūst vērtīgas aktieru pašrealizācijai tikai tajā gadījumā, ja šīs darbības ir prestiţas sabiedrībā 

un personīgi nozīmīgas. Tā konkrēti veidojas darbības personīga motivācija. Aktieru darbībā 

tieši motivācija ir tā, kas ļauj mainīt teātra skatuvi pret kino, TV ekrānu, balsi radio. Tā viena 

cilvēka pašrealizācijas forma darbībā aizstāj citu. Tajā gadījumā, ja jaunā pašrealizācijas 

forma ir personīgi nozīmīga, tad tālāk attīstās un nostiprinās aktiera radošās spējas, sociālā 

atzinība. Šie faktori ir pamatā personības pašrealizācijas maiľai un personības izaugsmei 

(Савостянов,171).  

 S. Kudinovs īpaši pasvītro iekšējos apstākļus un faktorus: galvenie priekšnoteikumi 

personības pašrealizācijai ir attīstīsta pašapziľa un refleksija, nepieciešamība un spēja izzināt 

sevi un apkārtējo pasauli, reālās un iespējamās spējas un iespējas, tiekšanās pēc apzinātas 

personīgās dzīves. Personības pašrealizācijas determinantes līmeľi ir jēga un vērtības. Jēgas 

izdala cilvēka dzīves pasaulē to, kas atbilst viľa aktuālajām vajadzībām, bet vērtības –to, kas 

viľam ir nozīmīgs. Vērtības norāda cilvēkam, kur iespējama pašrealizācija (Кудинов, 46 – 

50).  

„Ar profesionālu pašrealizāciju mēs saprotam nepārtrauktu cilvēka potenciāla 

attīstību visā cilvēka dzīves ceļā‖ ( Федосенко, 2012, 15). 

Analizējot zinātnieku atziľas par pašrealizāciju, varam definēt aktieru profesionālo 

pašrealizāciju: Aktiera pašrealizācija ir mērķtiecīga personīgi nozīmīga radoša 

mākslinieciskā potenciāla izteikšana profesionālajā darbībā, kas apmierina aktiera 

augstākās vajadzības, radot jaunas personīgi un sabiedriski nozīmīgas vērtības. 

Aktiera pašrealizācija ir teātra spēlēšana, kas arī ir motīvs darbībai un darbība uz 

skatuves kļūst viľam personīgi nozīmīga. Tajā viľš realizē sevi, attīsta savas spējas un 

radošumu (Špona, 2004, 141).  

Psiholoģijā bieţi (Dz. Meikšāne, I. Plotnieks, A. Šteinberga) tiek apgalvots, ka ir 

cieša saikne starp apmierinātību, kas gūta darbā, ar apmierinātību ar dzīvi. Darbs ir būtiska 

cilvēka dzīves sastāvdaļa. Kā savos pētījumos secina psihologi, profesionālā darbība nozīmē 

psiholoģisko pašapliecināšanos, tā aktualizē radošo darbību sevis kā personības apliecināšanai 

sociālajā vidē vai sabiedrības institūcijā. 

Cilvēkiem ir ļoti svarīgi tiekties pēc cieľpilna novērtējuma. Nepieciešamība pēc 

pašrealizācijas ir pamatvajadzība, kas atšķir cilvēku no dzīvniekiem. Pašrealizācijas spēja un 

spēja pašapliecināties, pārvarēt sevi savā darbībā ir cilvēka īpašības (Деркач, 2010). 

Vajadzību pēc pašrealizācijas var uzskatīt par profesionālās attīstības dzinējspēku. Termins 

„pašrealizācija‖ šobrīd tiek plaši lietots un interpretēts mūsdienu zinātnē. Ne tikai pedagoģijā, 

bet arī psiholoģijā, filozofijā un socioloģijā.  
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Lai izvairītos no šī termina pārprastas lietošanas, akcentējams ir pašrealizācijas 

radošais aspekts. „Daba ir radoša, tā mūs radīja, tāpēc mums ir pienākums mūsu dzīvē uzturēt 

šo radošo tendenci, radošumu un nekādā gadījumā neatbalstīt visu postošo, kas ir dzīvē. 

Dzīve– tā ir mūţīga radīšana,‖ tā D. Ļihačovs izsaka pārliecību, ka jēdzieni – pašattīstība, 

pašaktualizācija, pašizteikšanās, pašrealizācija – nekādā gadījumā nav uzskatāmi par 

sinonīmiem un ir katrs ar savu nozīmi (Лихачев, 2006, 6). 

Psihologs J. Fedosenko uzskata pašrealizāciju kā būtisku cilvēka attīstībā. 

„Pašattīstība un pašrealizācija atrodas savstarpējā nosacītībā. Pašrealizācija ir obligātais 

process cilvēka ontoģenēzē, bez kā nevar būt adekvāta pašattīstība un attīstība kopumā. 

Pašrealizācija savā attīstībā iesaka pastāvīgu uzkrāšanu un fenomena integrāciju pašattīstībā 

(pašapziľa, pašizziľa, pašizpratne, pašuztvere) kā nepieciešamu noteikumu savai 

reprodukcijai (Федосенко, 2012).  

Pašaktualizācija parādās kā rosinošs faktors bērnībā un ir pamats pašizteikšanās 

vajadzības apmierināšanai nākamajā attīstības ciklā. Tas skaidri parāda šo terminu atšķirību. 

Kategorija „pašrealizācija‖ parāda pieauguša cilvēka pilnveidošanās procesu viľa attīstībā 

visa dzīves ceļa garumā ( sk. 1.6. attēlu). Pats dzīves ceļš nav bezpersonisks, bet atkarīgs no 

personības, viľa brieduma, apziľas, atbildības un aktivitātes, spējas pieľemt lēmumus un 

organizēt laiku. Viľš izvēlas dzīves ceļa virzienus, vajadzības gadījumos to mainot, 

organizējot un koordinējot notikumus un situācijas. A.Rubinšteins uzskata, ka personības 

pašrealizācijas spējas dzīves ceļam nosaka: 

• spēja saskaľot iekšējos dzīves organizācijas apstākļus, prasības un noteikumus. 

Tas ir dzīves veids, kas izstrādāts un realizēts atbilstībā ar indivīda iezīmēm; 

• spēja optimāli atrisināt dzīves pretrunas un attīstīt kā personīga risinājuma 

rezultātu; 

• spēja virzīties pa dzīves ceļu „augšupejoši‖, tātad attīstību kā pilnību 

(Рубинштейн, 1989). 

 Tātad pašrealizācija ir pieauguša cilvēka dzīves nepārtraukts process. Bieţi 

raksturīga ir dzīves pozīcija, kurā personība izstrādā veidu savas sabiedriskās dzīves 

realizācijai, profesionālās darbības pašrealizācijas veidus saskarsmē, daţādās dzīves formās. 

Ja šīs attiecības integrēti atbilst cilvēka subjektīvai attieksmei pret dzīvi, tad tādu pozīciju 

raksturo vienotība, harmonija, mērķtiecība un stabilitāte. 

 Piekrītu J. Jermolajevas uzskatiem, ka profesionāls mākslinieks pašrealizējas 

mākslas darba tapšanas laikā un pašrealizācijas kritērijs ir viľa paša viedoklis par paveikto. 

Pilnā mērā mākslinieks pašrealizējas, kad saľem speciālistu un sabiedrības atsauksmes, kad 
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izpilda savas profesijas sociālo funkciju – būt pamanītam kā māksliniekam (Ермолаева, 

2008). 

Pārdzīvojumu izprotam kā sevišķu, psiholoģiski motivētu darbības procesu, kurā 

mainās pasaulē notiekošā psiholoģiskais vērtējums, un tā rezultātā apziľas un praktiskās 

darbības līmenī nostiprinās vai izmainās dzīves jēga (Vidnere, 1997). Mūsdienu teātrī 

aktieriem ļoti svarīgi izprast savā spēlē pārdzīvojuma procesu, kas ir tiešs viľa darba 

instruments. Pārdzīvojuma procesu izraisa ārēji faktori, apkārtējā vide, sociālais stāvoklis, kas 

izmaina aktiera atveidotā personāţa apziľu, pasaules uztveri. Cilvēka uzvedību ietekmējošie 

faktori ir iekšējie, ģenētiskie (mantotie ) dotumi, apgūtās zināšanas un pašpieredze. Praktiski 

viss, ko psihologi ir atklājuši par cilvēku pašrealizāciju, attiecināms kā instruments aktiera 

darbībai ar atveidojamo tēlu. Aktieru un psihologu attieksmē pret indivīdu ir kāda ļoti būtiska 

atšķirība – aktieri savu personāţu psiholoģiju izdomā un rada, piedāvā lugas autora radītā tēla 

savu versiju, kuru ietekmē partneri, reţisors un citi ārēji faktori. Tajā pašā laikā uz aktiera 

darbību attiecināmi klasiskie psiholoģiskie secinājumi. Krievu psihologa A. Ļeontjeva radītajā 

teorijā par darbības jēgas pieeju vai pārdzīvojuma radošo pieredzi norādīts, ka šādam 

procesam nepieciešama sevišķa iekšējā darbība, lai veiktu uzdevumu un atšķeltu lieko.  

Kā uzskata P. Jeršovs, aktieris ir aizľemts vairāk ar ārpasauli un ar kādu konkrētu šīs 

pasaules parādību. Jo uzmanīgāk un vairāk iedziļinās šajā parādībā, jo viľš pilnīgāk izpauţas 

un veido savu kopīgo pasaules izpratni. Iedziļināšanās parādībā vēl nepavisam negarantē 

mākslas darba rašanos (Ершов, 2009, 23). Aktiera pašrealizācijā nozīmīga ir pārdzīvojuma 

pieredzes uzkrāšanās. Pārdzīvojums teātrī ir jāsaprot kā aktiera atveidotā tēla un personāţa 

dzīves problēmu mijiedarbība, un šādi psiholoģiski motivēts darbības process nosaka 

intensīvas cilvēka psihiskās aktivitātes nepieciešamību, kuras pamatā ir noteikti psiholoģiski 

avoti, kas stimulē pārdzīvojuma procesu. Psiholoģe M.Vidnere uzskata, ka pārdzīvojuma 

pieredze ir radošs akts, pašizziľa, kas spēj „ietekmēt apziľas vērtību – jēgas struktūru, kalpot 

par gribas garīgās enerģijas ģeneratoru‖(Vidnere, 1997, 242). 

Pārdzīvojumu kā pētījuma priekšmetu ir izvēlējušies vairāki psihologi. Psihologs 

F.Vasiļuks, pamatojoties uz A.Ļeontjeva koncepciju (Леонтьев,1972), ir izdalījis četrus 

pārdzīvojuma tipus: hedonisko pārdzīvojumu, reālistisko pārdzīvojumu, vērtību pārdzīvojumu 

un radošo pārdzīvojumu (Василюк, 1988). Arī latviešu psiholoģe M. Vidnere izdala šos 

pārdzīvojumu tipus, uzsverot pārdzīvojuma rašanos kā iekšējo un ārējo apstākļu sakritību. 

M.Vidnere uzskata , ka cilvēkiem ir tieksme „ pēc četriem galvenajiem ideāliem. Tie ir: 

pārpilnība (bioloģiska vajadzība), labestība (sociālā taisnīguma vajadzība), patiesība (izzinošā 

vajadzība), skaistums (estētiskā vajadzība). Šo ideālu (mērķu) apguve un izpratne veido 
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cilvēciskās vajadzības būt aktīvam, izmantot visas organisma funkcionālās sistēmas, lai 

apliecinātu sevi idejā par apkārtējās pasaules apgūšanu‖ (Vidnere, 1999,14).  

Tieši vajadzības nosaka pašpieredzes veidošanos, kas ir apziľas komponents ar tajā 

ietilpstošo faktu, lietu, parādību izpratni. Analizējot pētnieku atziľas par pašrealizāciju, var 

izdalīt aktieriem iespējamos pieredzes gūšanas veidus: 

• pieredze ir individuāla un nepārtraukta ;  

• pieredze iegūstama aktīvā darbībā;  

• darbība spēj veidot jaunu pieredzi. 

Pieredze maina cilvēka spēju paredzēt darbības rezultātus nākotnē. „Jauna 

(sekundāra ) pašpieredze nepastāv blakus iepriekšējai (primārai) pašpieredzei, bet 

mijiedarbojas ar to‖ (Giese, 2010, 87). „Pašpieredze ir dzīvesdarbībā iegūtās un izvērtētās 

zināšanas, prasmes, attieksmes, kas kļuvušas par personīgi nozīmīgām vērtībām‖ (Špona, 

2006,161). Uz aktieru pašrealizācijas pedagoģisko teoriju analīzes bāzes tika  modelēta 

aktieru pašrealizācijas satura struktūra. 

 

1.7. attēls. Pašrealizācijas satura strukturālais modelis 
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Tātad, šajā nodaļā teorētiski analizēta pašrealizācijas struktūra un process. 

Pašrealizācija ir viena no nozīmīgākajām cilvēka vajadzībām, kas veidojas uz 

pašaktualizācijas un pašizteikšanās psiholoģiskajiem pamatiem.  

Cilvēkiem sabiedrībā ir daudzveidīgas savstarpējās attiecības. Tās raksturo katra 

cilvēka attieksmi pret sevi un citiem. Šo problēmu pētīšanā ir iesaistījušās vairākas zinātnes 

nozares, to skaitā pedagoģija. Tāpēc svarīga vieta šai sistēmā ir ieľemama pedagoģijai vienībā 

ar personīgo un sociālo psiholoģiju, kuras šodien koncentrētas uz apziľas teorijām, vēsturisko 

cilvēka psihes attīstību un tās progresu. Katra indivīda attīstība izpauţas visos dzīves posmos, 

saglabājot tikai sev raksturīgo. Psihologs B. Ananjevs (Ананьев, 2001, 90) to definē kā „Es‖ 

problēmu un kā vienu no pašrealizācijas pamatiem. Liela loma šo jautājumu pētīšanā ir  

A. Maslova izstrādātajai cilvēka vajadzību piramīdai. Lai apmierinātu vajadzības pēc 

mīlestības, cieľas, zināšanām, pašaktualizācijas – šie psiholoģiskie sasniegumi iegūstami ar 

darbu (Maслоу, 2016, 129). Personības veidošanās uzskatāma par indivīda socializācijas 

procesu. Uz aktieru pašrealizācijas pedagoģisko teoriju analīzes bāzes tika modelēta aktiera 

pašrealizācijas satura struktūra. Psihologs D. Ļeontjevs savā 2007. gada darbā publicē ilgāka 

laika posma pārlkiecību par septīto cilvēka attīstības līmeni, kad cilvēkam ir nepieciešamība 

darīt, tieši tur redzot dzīves jēgu (Леонтьев, 2007, 251).  

Par pētījuma sareţģītību liecina daudzie terminu traktējumi un skaidrojumi. 

Balstoties uz tai skaitā psihologa B. Bitinasa lietoto darbības procesuāli strukturālās teorijas 

pamata interiorizācijas un eksteriorizācijas procesu, izstrādātas aktieru pašrealizācijas formas. 

Tika pētītas sakarības starp aktiera darbības kvalitāti, aktiera pašpieredzi un sociālā 

nozīmīguma izjūtu. Ir zinātnieku uzskati, ka nobriedušāko radošo profesiju pārstāvju darbība 

pašrealizācijas procesā ir apzinātāka un patstāvīgāka. 

 

 

1.3. Aktieru pašrealizācija kā teātru darbības kvalitātes vērtēšanas komponents 

Pašrealizācija ir saistīta ar profesiju, ar darbu, kurā cilvēks var sevi izteikt. Ja aktieris 

ir mērķtiecīgi izvēlējies, gatavojies šai profesijai un kļuvis par teātra aktieri, tad viľš šajā 

sociālajā grupā ātri iekļaujas, darbojas saskaľoti ar savas grupas interesēm un sasniedz augstu 

māksliniecisko līmeni. Viľu gaida ne tikai grupa, viľu gaida skatītāji. Sasniedzot, viľaprāt, 

šajā teātrī iespējamo māksliniecisko līmeni, aktieris meklē lielākas pašrealizācijas iespējas, lai 

tādējādi paaugstinātu savu pašrealizācijas līmeni. Populārais aktieris Gundars Āboliľš sāka 

savu radošo darbību Dailes teātrī, sekoja radošās darbības turpinājums Jaunatnes teātrī, tad 

atgriezās Dailes teātrī, pēc tam tika pieľemts izaicinājums strādāt Rīgas Jaunajā teātrī un 
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pašreiz, pēc atgriešanās no Vācijas, atkal strādā Rīgas Jaunajā teātrī. No 2015.gada līdz  

2018. gadam viľš spēlēja teātrī Minhenē Münchner Kammerspiele. Visos šajos teātros  

G. Āboliľš bija vadošo aktieru skaitā. Viľš audzis izcilu aktieru ģimenē un skolojies Dailes 

teātra 7. studijā. (autora arhīvs) 

Latvija ir bagāta ar izciliem aktiermeistarības skolotājiem. Daudziem no viľiem 

nebija augstas akadēmiskās sagatavotības. Bet šai pedagogu grupai raksturīgs 

aktiermeistarības, arī reţisora talants un prasmes kā spējas nodot savu pašpieredzi jauniešiem. 

Jebkurā pedagoģijas nozarē rezultāts ir audzēkľu meistarība. Pa izcilniekam katram var 

gadīties, bet patiesi prasmīgs pedagogs spēj dot pamanāmu skaitu izcilu audzēkľu. Nav 

svarīgi, vai tas notiek ilgstošā laika periodā vai uzzibsnī ar pāris izlaidumiem. „Panākt, ka 

aktierim ir spēles tehnika, dikcija, bet nezūd individualitāte, ir ļoti svarīgs pedagoga 

uzdevums. Individualitāte ir vērtīgākais, kas ir mūsdienu teātrī un kino‖ (Ķimele, 2012).  

Pēc Teātra institūta pievienošanas LPSR Valsts konservatorijai ar 1951. gada  

16. oktobri, tika pieľemti pastāvīgā darbā 13 pedagogi: prof. A. Amtmanis – Briedītis, doc.  

V. Baļuna, O. Groskaufmane – Bormane, E. Karpovičs (1/2 slodze), doc.v.i. K. Jalinskis (1/2 

slodze), vec. Ped. Ţ. Katlaps, A. Leimanis, ped. A.Klints –Amtmane (1/2 slodze), E. Mednīte 

(1/2 slodze), Ē. Ferda (1/2 slodze), H. Francmane (1/2 slodze), E. Bīlmane, T. Kovaļskis – un 

8 pedagogi stundenieki: A.Vilsons, K.Kundziľš, L. Pečaka, M. Smulovičš, A. Savina,  

Ľ. Začinajeva, V. Kaupuţs, J. Čanga. (LVA472 fonds, 2-P apraksts, 6. lieta, 107. lp.). Desmit 

gadu laikā Latvijas Valsts konservatorijā strādājuši 42 teātra nozares pedagogi (daţi atkārtoti 

– Ţ. Katlaps, A. Leimanis, A. Jaunušans). Uzľemšanas nenotika katru gadu, un visiem šiem 

talantīgajiem māksliniekiem un pasniedzējiem bija liegta iespēja strādāt pedagoģisko darbu 

regulāri un sevi šajā profesijā profesionāli pilnveidot. Tas no pedagoģijas kā profesionālas 

darbības viedokļa bija liels zaudējums, un mēs varam tikai minēt, kāda līmeľa absolventus 

mēs sagaidītu, ja visi pedagogi ar to nodarbotos un strādātu ilglaicīgi. Pie tādiem mēs varam 

pieskaitīt šobrīd par teātra pedagoģijas izcilībām sauktajām V. Baļunu, O. Groskaufmani-

Bormani, A. Matīsu . Mūsdienu ilggadējo pedagogu saimi veido A. Matīsa, P. Krilovs,  

A. Eiţvērtiľa, E. Freibergs. 

Pēckara gados sekmīgi aktieru sagatavošanā strādāja reţisors Eduards Smiļģis (1886 

– 1966). Viľš 44 gadus vadīja Dailes teātri, un viľa pedagoģiskais rezultāts saistās ar visu 

Dailes teātra darbību. Interesanta ir viľa sagatavotā aktieru mācību programma Dailes teātra  

I studijai 1924. gadā, kur starp daudzajiem skatuves priekšmetiem ir arī psiholoģija(!). Pats 

meistars „melno darbu‖ ar studentiem nestrādāja, bet vairāk veidoja viľu māksliniecisko 

domāšanu. Tieši teātrī E. Smiļģis izaudzināja lielisku aktieru ansambli, gadu no gada to 

papildinot ar jaunām zvaigznēm. Lilita Bērziľa, Vija Artmane, Harijs Liepiľš, Uldis Pūcītis, 



 

53 

 

Eduards Pāvuls ir izcilākie aktieri latviešu aktieru reitingā. Interesenti var ielūkoties Dailes 

teātra vēsturē un Dailes teātra pirmās studijas mācību programmā, ko sagatavojis Meistars. 

Liela nozīme darbā ar jaunajiem aktieriem bija E. Smiļģa ilggadējai līdzgaitniecei, asistentei 

daudzos iestudējumos Felicitai Ertnerei (1891 – 1975). Viľa atceras „Kad es atbraucu no 

Pēterpils, tad es domāju, ka es varēšu, ka kaut kur radīsies tādi līdzekļi, ka es varēšu veidot 

tādu institūtu, kur veidot tādus veselīgus, harmoniskus garā un miesā cilvēkus. Bet šis mērķis 

jau man paputēja, kā es saskāros ar Eduardu Smiļģi un iegrimu Dailes teātrī...‖ 

Rūpīgu un akadēmisku darbu aktieru audzināšanā ieguldījis otrs diţgars – Alfreds 

Amtmanis-Briedītis (1865 – 1966). Drāmas (tagad Nacionālais) teātris allaţ varējis lepoties ar 

lielāko zvaigţľu skaitu. Tieši viľa vadības un pedagoga darba laikā uzplauka Elza Radziľa, 

Velta Līne, Lidija Freimane. Drāmas teātra līderis un galvenais reţisors Alfreds Amtmanis – 

Briedītis gandrīz visus pēckara gadus aktīvi strādāja tā laika līderu komandā, arī Vera Baļuna 

(1904 – 1978), kas izaudzināja Veltu Līni, Alfredu Jaunušanu, Jāni Kubili, Gunāru Cilinski, 

Antru Liedskalniľu un daudzus citus, ar laiku pārľemdama Konservatorijas Teātra fakultātes 

vadību. Par viľas audzēkľiem kļuva daudzi nākamie aktieri līdz1975. gadam, kad norisa 

kārtējās pārmaiľas un viľa aizgāja pensijā.  

Jau tūlīt pēc studiju gadiem aktīvi pedagoģijā sevi pieteica nākamais Drāmas teātra 

galvenais reţisors Alfreds Jaunušans (1919 – 2008) kurš vairāk nekā 20 gadus ( no 1966. līdz 

1987. gadam ) vadīja šo teātri un izskoloja tādus skatuves meistarus kā Ģirtu Jakovļevu, Uldi 

Dumpi, turpināja spodrināt Antras Liedskalniľas talantu, izaudzināja vienu no talantīgākajiem 

un raţīgākajiem sava laika reţisoriem Mihailu Kublinski. Mani ilggadējie novērojumi, 

strādājot kopā ar M. Kublinski, apstiprina viľa prasīgumu pret sevi, ko viľš nesaudzīgi prasīja 

arī no aktieriem. 

A. Jaunušana kolēģi Dailes teātrī bija Pēteris Pētersons (Zole, 2000)(1923 – 1998) un 

Arnolds Liniľš (1930 – 1998), kurš pārľēma teātra māksliniecisko vadību pēc P. Pētersona. 

Abi izaudzināja vairākas aktieru paaudzes, kas vēl šodien strādā šajā teātrī. Arnolds Liniľš 

bijis reţisors Latvijas Nacionālajā teātrī un Dailes teātrī, kur no 1971. līdz 1987. gadam bijis 

galvenais reţisors. Kopā ar dzīvesbiedri Ainu Matīsu (dz. 1938), kas pedagoģisko darbu 

aktieru audzināšanā uzsāka 1968. gadā un strādā par runas pedagoģi vēl šodien, viľi ir veikuši 

nozīmīgu darbu aktieru meistarības pilnveidē. Ērika Ferda (1914— 1997), Dailes teātra 

aktrise un pedagoģe, ieguldīja nozīmīgu darbu jauno aktieru sagatavošanā. Tādi izcili aktieri 

teātra un kino pasaulē kā Jānis Paukštello, Andris Bērziľš, Esmeralda Ermale un daudzi citi 

izauguši šo talantīgo pedagogu vadībā. Šodienas aktīvāko pedagogu vidū ir Latvijas Kultūras 

akadēmijas mācībspēki Pēteris Krilovs (dz. 1949) .) un Anna Eiţvērtiľa (dz. 1945), kā arī 
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Felikss Deičš (dz. 1937) un Mihails Gruzdovs (dz. 1953). Ilggadējs pedagogs bija Edmunds 

Freibergs (dz. 1948), kas aktieru pedagoģijā strādājis no 1978. gada (Freibergs, 2018).  

Psihologi uzskata, ka „pašrealizācija‖ ir kļuvusi nozīmīga parādība teātru sabiedrībā. 

Sākotnējās vajadzības aktieriem ir tik pierastas un dabiskas, ka to esamību viľi nepamana. 

Tāda ir cilvēka daba. Kādam viľa „vajadzība‖ ir tas pats, kas citam „izaugsme‖. Šie jēdzieni 

nenosaka konkrētu saturu vajadzībām, bet nosaka tendences un virzienu konkrēta satura 

meklēšanai un priekšstatiem par meklētā nozīmību.  

Prasība pēc „vajadzības‖ izriet no kaut kā nepietiekamības un noslēdzas ar tieksmi šo 

nepietiekamo aizpildīt (Ершов, 2009.). Jo vairāk aktieris iesaistīts sabiedrības konkrētās 

parādībās, jo viľš mērķtiecīgāk un uzmanīgāk iedziļinās šajās parādībās, pilnīgāk izsaka sevi,  

savu pasaules uzskatu un tās redzējumu, pilnīgāk realizējas socializācijas procesos. 

Socializācijas sākotnējās pakāpes personības veidošanās procesā nepieciešams uzkrāt un 

apgūt zināšanas, iegūt prasmes, attīstīt spējas, kas nepieciešamas lai veiktu darbības, un 

nostiprināt personības vērtīborientāciju (Tiļļa, 2005). 

Aktiera profesijā adekvāta orientācija uz sarunas partneri ir profesionāli 

nepieciešama. Ja pieľemam, ka skatītājs ir ar pieredzi teātra izrāţu uztverē, tad māka 

orientēties otrā cilvēkā ir „profesionāls‖ pienākums. Pretējā gadījumā skatītāja estētiskā 

darbība būs neadekvāta pret izrādes veidotāju priekšstatu un kļūs neiespējama sevis pārnešana 

uz varoni. Viľa līdzdalība aprobeţosies ar virspusēju siţeta izpratni, lomu secību, bet 

nenodrošinās to, kāpēc vispār cilvēkam vajag mākslu, – personīgās jēgas izpratnes 

pilnveidošanu. Principā pašam darbības priekšmetam ir sociāla daba. Sociālā vide ne tikai 

veido personību, pateicoties darbības procesam un darbībai, bet pati priekšmetība kā 

konstatējoša darbības īpašība ir ar sociālu dabu (Леонтев, 1997, 241).  

A. Ļeontjevs uzskata, ka pastāv divas teorētiskas principiālas shēmas: vajadzība-

darbība – vajadzība, un darbība – vajadzība – darbība (Леонтев, 2005,147). Analizējot šīs 

shēmas, jāatceras, ka cilvēks ir gan bioloģiska, gan sociāla būtne, tātad arī vajadzības ir gan 

bioloģiskas, gan sociālas.  

Vajadzība kā iekšējs spēks var realizēties tikai darbībā. Vajadzība sākumposmā 

parādās tikai kā nosacījums , kā priekšnoteikums darbībai, bet tikai kā subjekts sāk darboties, 

notiek viľas transformācija, un vajadzība pārstāj būt tā , kas bija virtuāli „sevī‖. Jo tālāk 

notiek darbības attīstība, jo vairāk tas ir priekšnosacījums kļūšanai par tās rezultātu. 

Ģenētiski cilvēka darbības priekšnosacījumi nesakrīt ar motīvu un mērķi. Tieši 

pretēji, to sakritība ir otršķirīga parādība: vai nu ieguvuma rezultāts ir patstāvīgs rosinošs 

spēks, vai apjausts motīva rezultāts, tos pārvēršot par motīvu-mērķi. Atšķirībā no mērķiem 
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motīvus subjekts neapzinās. Tikai motīvu un mērķu vienotībā veidojas darbības jēga 

(Леонтев, 2005,153). 

Latvijā teātra kritiķi, zinātnieki, rakstnieki, ţurnālisti, augstskolu mācībspēki 

sarakstījuši ievērojamu skaitu grāmatu par aktieru darbību teātru kolektīvos: sākot ar  

M. Grēviľa sastādīto „Eduards Smiļģis‖, L.Dzenes „Lidija Freimane‖, L.Akurāteres 

„Neparastā aktrise‖, A. Klints „Tā nebija lietaina diena‖, J.Zariľa „Mans darbs teātrī‖, 

Z.Degšľa „Alfrēds Videnieks‖ , V.Hausmaľa „Lilita Bērziľa‖, K.Pamšes „Ja mana dzīve būtu 

tikai mana vien...‖, L.Dzenes „Vai tavs mūţs kam lieti der‖ u.c. (skatīt literatūras sarakstu). 

Izcilā latviešu aktrise Lidija Freimane (1920—1992) savās atmiľās dalās, stāstot par 

jauno aktieru ienākšanu teātrī. Kāda jauna aktrise iesācēja teikusi:„Nu, mīļie, mēs nāksim, un 

tad Jānis Osis no mums varēs mācīties, kā vajag spēlēt!‖ Pedagoģe Vera Baļuna centās pacelt 

jauno aktieru pašapziľu, viľa reizēm teica: ‖Mazais, tu ir ģeľijs. Tu ir ģeľijs, mazais!‖ Un 

tam „mazajam‖ daţkārt sakāpa galvā tiktāl, ka viľš savā dvēselē kļuva aprobeţots un rupjš‖ 

(Līce, 1992). 

Tomēr ļoti maz zinātnisku pamatojumu un atziľu par aktiera darbību kā atklājumu 

graudiem, atklājumu vērtībām, kas ir pārľemamas no paaudzes paaudzē, kā rezultātā nav 

pedagoģiskās pārmantojamības procesa aktieru meistarībai. Ar teātra pedagoģiju Latvijā ir 

nodarbojušies ļoti daudz apdāvinātu cilvēku, tomēr pati teātra pedagoģijas sistēma tikai 

atsevišķiem pedagogiem ir devusi iespēju kļūt par pedagogu vairākām studentu paaudzēm, 

tādējādi pārbaudot un attīstot sava priekšmeta mācību metodes un pilnveidojot savus 

sadarbības līmeľus ar studentiem.  

Teātra darbības kvalitāte ir viens no kultūras sasniegumu rādītājiem valstī. Teātra 

izrādes ir sabiedrību vienojošs un kvalitatīvs kultūras izpratni attīstošs faktors. Lai analizētu 

teātrī tik subjektīvu komponentu kā aktieru pašrealizācija, svarīgi analizēt teātra darbības 

kvalitātes kā objektīvos, tā subjektīvos komponentus mijsakarībā. 

Aktiera pašrealizāciju ietekmē teātra darbības kvalitātes objektīvie komponenti: 

pētāmas ir teātra ēkas un telpu kvalitāte, skatītāju sēdvietas un to izvietojums, skatītāju 

interese par repertuāru, trupu komplektācijas jautājumi. Blakus šiem objektīvajiem teātra 

darbības kvalitātes analīzes komponentiem nozīmīgi ir subjektīvie komponenti, kas raksturo 

teātra kolektīvu darbību: apmeklētāju skaits un skatītāju vērtējums, repertuāra aktualitāte un 

skatītāju vajadzības, popularitāte (Рубинштейн , 1991, 196).  

Senajā Grieķijā 534.g.p.m.ē. Dionīsa svētku pasākuma ietvaros ar Fespida traģēdijas 

uzvedumu sākās teātra izrādes. Teātra spēlēšanas vajadzībām tika būvētas speciālas celtnes. 

Tur bija vairāki tūkstoši skatītāju vietu ar lielisku akustiku un ne sliktām tehniskām iespējām 

dekorāciju maiľai (Козлинский, Фрезе, 1975). Seko Romas impērija, kas pārmanto grieķu 
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teātri no savām atgūtajām teritorijām, bet ilgstoši nebūvē speciālas vietas teātra spēlēšanai. 

Tikai 55. g.p.m.ē. Roma uzbūvē pirmo no savām izpriecu celtnēm , kas gan nebija domātas 

tikai teātra spēlēšanai, jo notika arī citas spēles (gladiatoru cīľas, cirka priekšnesumi). 

Pārdomātas bija gan dalībnieku, gan skatītāju vietas, ľemot vērā redzamību un šo pasākumu 

valstisko nozīmību (Козлинский, Фрезе, 1975). Īpaša teātra arhitektūra radās Anglijā. Šobrīd 

Londonā darbojas 1598. gadā atklātā Globe teātra ēkas versija (Mander, Mitcheson, 1957,11), 

kas savu specifisko formu saglabājis 1997. gadā atjaunotajā Globe teātra ēkā. 

 Sešpadsmitajā gadsimtā radās mūsdienu klasiskajai teātra ēkai vistuvākais modelis - 

teātris nokļuva iekštelpās, sadalīts atsevišķi skatuvē un skatītāju zālē (Итальянский театр) , 

un tas izplatījās visā pasaulē. Šajā modelī stingri nodalītas ir vairākas zonas: aktieru daļa – 

skatuve, turīgāko pilsoľu daļai ir radītas vietas tuvāk aktieriem – uz skatuves, tālāk parteris un 

benuāra loţas, beletāţa un balkoni, bet demokrātiskākās vietas ir galerijā. Jo zemāks 

sabiedriskais statuss jo augstākas vietas teātrī. Protams, katrā teātrī, kas atradās netālu no 

laicīgās varas (karaļi, grāfi, cari, prezidenti u. c.), tika izbūvētas varai atbilstošas vietas – 

valdības loţas. Loţām, kādas bieţi bija izvietotas gar zāles malām un balkonos, bija arī citas 

funkcijas, kas padarīja skatītāju dzīvi ērtāku. Latvijā šī arhitektūras stila ietekmē ir uzbūvētas 

trīs teātra celtnes – Operas nams, kas uzbūvēts 

1863. gadā un Nacionālā teātra ēka, kas uzbūvēta 1902. gadā, Liepājas teātra ēka, ko būvēja 

no 1912. līdz 1915. gadam. Tiesa, īstas valdības loţas šajos teātros nav, jo īstai valdības loţai 

vienmēr vieta ir beletāţas vidū. Krēslu izvietojums un kvalitāte vienmēr bija kompromiss 

starp komercietilpību un skatītāju ērtībām. Ne mazsvarīga bija telpu organizācija skatītāju 

nokļuvei savās vietās, nesajaucoties sabiedriskajām šķirām. Tas labi redzams vēl šodien 

iepriekš minētajās ēkās. Pārējos Latvijas teātros mēs nesastopamies ar šādu skatītāju 

sadalījumu ēkas arhitektūrā. Līdz nonākšanai skatītāju vietās publikas ērtībām ir ieejas durvis, 

daţādi foajē, kāpnes, garderobes, bufešu un labierīcību telpas. No skatītāju ērtību viedokļa 

ēka Lāčplēša ielā 25 ir daudz neērtāka par pārējām profesionālā teātra ēkām Latvijā. Dailes 

teātra un Valmieras teātra līdzīgā skatītāju plūsmas organizācija Lielajā zālē savās kvalitātēs 

neatpaliek no vecajām ēkām, kas noteikti pozitīvi ietekmē izvēli, kur pavadīt teātra vakaru. 

Vēl viens no analizējamiem jautājumiem ir ēkas atrašanās vieta. Laba sabiedriskā transporta, 

auto stāvvietu organizācija ir nozīmīgs teātru apmeklēšanas nosacījums. 

Transporta organizācijas ziľā visneērtākā ir Rīgas Krievu teātra ēka (turpmāk tekstā 

RKT), kas ar savu radošo kvalitāti ieinteresē arī lielu daļu latviešu skatītāju. Krievu 

skatītājiem ir ierobeţotas izvēles iespējas, jo tuvākais dramatiskais teātris, kas iestudē izrādes 

krievu valodā, ir Daugavpilī (Latvijas Republikas Kultūras ministrija, (turpmāk tekstā LR 

KM), 2015).  
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Aktieru pašrealizāciju būtiski ietekmē teātru ēkas. Rīgā teātru ēkas ir labā stāvoklī, 

nesen izremontētas, atskaitot teātra ēku Lāčplēša ielā 25. Šī ēka ir īpaša. Kā nepiemērotu 

teātra darbībai to atzina jau 20.gadsimta piecdesmitajos gados (Lejnieks, 2013). Pēc Dailes 

teātra pāriešanas uz jauno ēku 1977. gadā, šo ēku nodod Jaunatnes teātra rīcībā līdz teātra 

slēgšanai 1992. gadā. Tiek dibināts Jaunais Rīgas teātris (turpmāk tekstā JRT), kura darbība 

noris šajā ēkā. Daļa skatītāju zāles gan ir slēgta, telpas ir dīvainas, un vienīgi radošums daļēji 

kompensē šādu telpu izmantošanu teātra izrādēm. Šobrīd Lāčplēša ielas 25 ēka ir slēgta. JRT 

darbojas speciāli sagatavotās telpās Miera ielā. Teātru ēku analīze kā teātra kvalitātes 

vērtēšanas objektīvs kritērijs ir pozitīvs un aktieru pašrealizāciju attīstošs. Teātri kā nozīmīgas 

kultūras iestādes sabiedrību apmierina. Kā pierādījums šim vērtējumam ir uzskatāma aktieru 

piederības izjūta savam teātrim jeb identitāte. Aktieru pašrealizācija mūţa garumā ir gan 

Nacionālā, gan Dailes, gan Rīgas Krievu, gan Valmieras, gan Liepājas teātros. 

Analizējot un salīdzinot teātru telpas, nevar nepieminēt pēdējā pusgadsimta modi 

Latvijā – mazās kamerzāles, kas domātas jauniem radošiem meklējumiem. To atrašanās, 

lielākoties gadījumu, nav arhitektu paredzēta un ar īpašām ērtībām neizceļas. To nevar teikt 

par Dailes teātra Mazo zāli un Valmieras teātra Apaļo zāli, kas speciāli projektētas un ir 

vienas no veiksmīgākajām zālēm jaunu teātra formu meklēšanā.  

Daţādi ir iemesli, kāpēc Latvijā teātri aktīvi veido izrādes mazās formas zālēs. Pirms 

desmit gadiem daţi teātri aizvēra zāles durvis ar visām no tā izrietošajām ērtībām un pārcēla 

skatītājus uz skatuves (piem., „Karalis Līrs‖, „Vīns un nezāles‖ Valmieras teātrī, „Asins 

kāzas‖ Nacionālajā teātrī). Aktieru pašrealizācijas formas ietekmē telpu daţādība. 

Nav veikti pētījumi, kā teātra telpas vērtē skatītāji, jo nav izdevies atrast pētījumus ar 

šādu ievirzi. Kopīgais vietu skaits zālēs Rīgā ir pārāk niecīgs, lai pieļautu izdarīt secinājumus 

pēc apmeklētāju skaita. Par mazās formas izrāţu apmeklētību kopskats ir analogs, kaut uz 

daţām no izrādēm ir pieprasījums vairākiem gadiem. Tas gan nenozīmē teātru centienus šo 

pieprasījumu pārskatāmā nākotnē apmierināt. Iemesli tam daţādi: tie paši aktieri aizľemti 

citās repertuāra izrādēs un ir ar lielu noslodzi, šīs telpas aizľem jauniestudējumu mēģinājumi, 

nav izstrādāta Latvijas apstākļiem pieľemama „ejošas‖ izrādes ekspluatācija. Īpaša nozīme ir 

repertuāra izvēlei aktieru ansamblim atbilstoši teātra zāles un skatuves izmēriem. Lielās 

formas izrādēm jau sākotnēji ir lielāki riski, jo izmaksas gan noformējumam, gan radošo 

brigāţu izveidē, gan nereti lielākā izrādes dalībnieku skaitā būtiski palielina tikai 

ieguldījumus, nesolot vienmēr arī pieľemamas mākslinieciskās vērtības. Tas teātrim var nest 

būtiskus zaudējumus un radīt psiholoģisko diskomfortu gan izrādes veidotājiem, gan 

dalībniekiem, gan pārējam personālam, kā arī radīt sabiedrības reputācijas un sociālā prestiţa 

kritumu. Repertuāra veidošanā vēsturiski ir zināmas konsekvences lielā daļā teātru, un tās 
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prasa allaţ sekot novitātēm uz pasaules skatuvēm. Ja teātris nevar būt līderos, atjaunināt 

trupu, rosināt pašu autorus veidot šodienas dramaturģiju, aktiera darbība teātrī var būt 

neproduktīva. Tas prasa papildu izdevumus, bet tieši inovācijas sabiedrībā vairāk saista 

šodienas skatītājus. Visi gadţeti, tehnoloģijas ik uz soļa, ierobeţojumu neesamība, normu 

ignorance ir tikai daļa no mūsdienu skatītāju piesaistes ieročiem un nepieciešamība.  

Radošums jeb kreativitāte neslēpjas lieliskās darba telpās ar labu apgaismojumu, 

klimata kontroli, tīrību un plašumu, labām mēbelēm un teicamu papildaprīkojumu, tomēr, 

apzinoties mūsu teātru vēsturiski izveidojušos struktūru, aktieri lielu daļu savas dzīves pavada 

teātra telpās, un tāpēc iepriekš minēto lietu un pasākumu esamība ir šodienas vajadzība, lai 

nodrošinātu aktieru pašrealizācijai mūsdienīgus apstākļus. Liela daļa pasaules teātru nevar 

lepoties ar plašām, gaišām un ērtām aizkulišu telpām, jo komercijas interesēs ir lielāks vietu 

skaits zālē. Visaugstākās raudzes piemērs ir Comédie-Française, kur aktieru telpas ir ar 

muzejisku vērienu ( Бартошевич, 2013, 343). Latvijas teātros aktieru un personāla telpas ir 

ērtas un plašas un mūsu teātru personāls tam pievērš uzmanību, pieľemot šīs kvalitātes par 

pašsaprotamām. Publikas telpas allaţ novērtē pēc greznības un vēsturiskās vērtības, un te 

līderi vienmēr saglabā savu reitingu — Operas ēka un Nacionālais teātris, tad Liepājas un 

Daugavpils teātru ēkas. Toties korporatīviem pasākumiem īpaši piemērots ir Dailes teātris ar 

izrāţu publikai pārāk plašām skatītāju palīgtelpām un ērtu atrašanos centrā, lielu 

autostāvvietu.  

 Teātra kvalitātes svarīgs objektīvais komponents ir skatītāju zāles lielums, 

plānojums, krēslu un celiľu izvietojums, kā arī paši skatītāju krēsli – to forma, apdares 

materiāli, konstrukcijas īpatnības.  

Aktieru pašrealizāciju būtiski ietekmē skatītāju interese par repertuāru, pirmais 

vērtējums ir un paliek nopirkta biļete uz teātra izrādi. Pēdējo gadu laikā teātri necenšas 

sabiedrību informēt par šiem rādītājiem korekti, neuzrāda izrāţu sadalījumu pa zālēm, 

skatītāju skaitu, biļešu cenas. Dailes teātris pārskatos operatīvi sniedz informāciju sabiedrībai 

par savu radošo darbību. Tas deva iespēju analizēt Dailes teātra aktieru pašrealizācijas 

pamatkomponentu – līdzdalību izrādēs. 
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1.8. attēls. Izrāžu skaits Dailes teātrī 

 

1.9. attēlā skaidri redzams, cik daudz izrāţu gadā ir katrā zālē. Taču uzmanību 

izpelnās fakts, ka no 365 dienām gadā Lielā zālē 2018. gadā ir bijušas tikai 188 izrādes. Tas 

nozīmē, ka aktieriem aktīvi meklējamas pašrealizācijas iespējas ārpus teātra. Mazajā zālē, kas 

speciāli būvēta izrādēm, gadā notiek tikai 123 izrādes. 

 Maz lietišķas informācijas par izrādēm (lielā vai mazā , kamerzāle, muzejzāle) dod 

pārējie teātri, kas mākslas iestādi padara par pakalpojumu kantori ar bilances datiem. Kultūras 

ministrijas (turpmāk tekstā KM) statistikas datos viss ir saskaitīts – jaunuzvedumu skaits, 

koncertu skaits valstī, skatītāju skaits katrā teātrī kopā, bet tie ir neanalizējami dati, no radošās 

produkcijas viedokļa. Svarīgi ir atbilstoša apmeklētība atbilstošā zālē pie atbilstošas resursu 

izlietošanas un mākslinieciskā rezultāta. Īpaši svarīgi pedagoģiskai pētniecībai šie dati būtu, 

lai analizētu izrāţu audzināšanas aspektu. Bez apmeklējuma skaita radoši nozīmīgs ir 

jauniestudējumu skaits, kas rada jaunas pašrealizācijas iespējas, kaut pēdējos gados teātri reti 

dod iespēju diviem aktieriem radoši „sacensties‖ vienas lomas izpildē, untāpēc ne aktieri, ne 

skatītāji nav ieguvēji. 
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1.9. attēls. Dailes teātra jauniestudējumu skaits 2013. – 2017. gads 

 

Ne pilnīgi saprotama ir teātra mākslinieciskā un repertuāra politika attiecībā par 

darbību Mazajā zālē, kur jauniestudējumu skaits ir būtiski lielāks par Kamerzāles 

iestudējumiem, bet izrādīto izrāţu skaits ir vismazākais. Bez detalizēta skaidrojuma nevar 

izprast aktiera darbības motīvu gatavoties izrādei, kuru nerādīsim (vai rādīsim ļoti maz) 

skatītājiem. Šo aktieru pašrealizācijai īpašo nozīmi Kultūras ministrija publiski izliekas 

nemanām. 

 

1.10. attēls. Dailes teātra skatītāju skaits 2013. – 2017. gads 
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Skatītāju skaits Mazajā zālē liecina par tādu pašu augstu apmeklētības rādītāju kā 

Kamerzālē — 92% abās šajās zālēs. 

Aktieru pašrealizācijas pedagoģiskā analīzē loma ir produkta saturam un norādes par 

komēdiju vai izklaides pasākumu priekšrocībām. Šodienas situācija Latvijas teātros uzrāda 

lieliskus rezultātus apmeklētībā, ko varam konstatēt aktīvajos mēnešos (novembris-marts) ar 

interneta kasu starpniecību un uzrakstu „Pārdots!‖. Skeptiķi varētu uzstāt uz mazo atlikušo 

vietu skaitu teātru lielajās zālēs un izrādīto izrāţu skaitu, salīdzinot ar situāciju 1980. gadā.  

Ja analīzei paliek kopskaits , tad statistika uzrāda sekojošus datus tabulā. 

1.7. tabula 

Iedzīvotāji, izrāžu skaits, apmeklētība Latvijā 

pozīcija / gads 1980 1985 1990 2017 

iedzīvotāji (tūkstošos) 2509 nav datu 2668 1950 

izrāţu skaits teātros (tūkstošos) 4,5 4,5 nav datu 3,3 

apmeklētība (tūkstošos) 2600 2400 nav datu 999 

apmeklētība uz 1000 iedzīvotājiem 1040 923 nav datu 515 

(Avots Latvijas CSP dati, A. Rubinšteins,1991) 

Analizējot esošos datus, nevar apgalvot, ka Latvijā aktieru pašrealizācijai tiek 

pievērsta pastiprināta uzmanība – tieši otrādi, pašu teātru darbība liek apšaubīt to rūpes par 

aktieru un skatītāju sadarbībai atvēlētajām iespējām. Apmeklētības kritums , rēķinot uz 1000 

iedzīvotājiem, salīdzinot ar 1980. gadu, ir vairāk nekā divas reizes un tam nav nekāda 

racionāla vai mākslinieciska izskaidrojuma.  

Šobrīd priekšstatu par izrāţu vērtējumu no skatītāju viedokļa varam vērot sociālajos 

tīklos, tomēr tur pārstāvēta pārāk maza skatītāju daļa un vecuma grupa nav uzskatāma par 

pietiekoši reprezentatīvu.  

Visos dokumentos tiek uzsvērta nepieciešamība piesaistīt jaunus skatītājus, bet 

netiek runāts, kā saglabāt esošos. Uzkrītoši daudz kailuma, necenzētas leksikas, alkohola 

lietošanas akcentēšana stipri sašaurina iespējamo skatītāju loku. Reţisoriem aizvien retāk ir 

ko teikt – viľi cenšas parādīt. Šādi eksperimenti ir kultūrpolitikas rezultāts. 
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1.11. attēls. Latvijas iedzīvotāju skaita dinamika 

 

Latviešu dramatisko teātru apmeklētība uz 1000 iedzīvotājiem nesasniedz 50%. Matemātiski 

situācija tiek kontrolēta un skatītāju rezerves ļauj turpināt aktīvu darbību. Igaunijā uz 1,3 

miljoniem iedzīvotāju ir 1.2 miljoni teātra apmeklējumu (sk. 1.14. attēlu). Igaunijas 26 valsts 

finansējumu saľemošie teātri izvietojušies teritorijā, kas nodrošina iedzīvotājiem teātra 

klātesamību 50 km rādiusā (IR KM, 2017).  

 

1.12. attēls. Apmeklējumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

 

Valstiski svarīgajā dokumentā „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam 

ir atsevišķa sadaļa „Teātra nozares stratēģija‖, kur norādīti sekojoši uzdevumi: 
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„Latvijas teātra nozare stiprina nacionālās identitātes apzināšanos Latvijas 

sabiedrībā, kopj latviešu valodu un pasaules uztveres modeli, reizē būdama arī inovatīva un 

starptautiski konkurētspējīga, tādā veidā sekmējot Latvijas iekļaušanos Eiropas kultūras telpā. 

Latvijā attīstās teātris, kas nodrošina daudzpusīgu un kvalitatīvu teātra mākslas produkta 

radīšanu un sekmē tā pieejamību plašai sabiedrībai. Nozarē strādājošajiem profesionāļiem ir 

plašas iespējas iegūt izglītību savā jomā un, strādājot savā profesijā, saľemt konkurētspējīgu 

atalgojumu salīdzinājumā ar citās sfērās strādājošajiem.‖ Teorija par pašrealizācijai labvēlīgu 

vidi cerams pagūs realizēties līdz norādītā perioda beigām. Tiesa, pašu pašrealizācijas 

veicināšanu nez vai stiprina mazais valsts un pašvaldību pārziľā esošais teātru skaits. Kaimiľu 

valstīs teātru ir krietni vairāk. Datus par teātru skaitu Baltijas valstīs sk.1.14.attēlā. 

 

1.13. attēls. Teātru skaits Baltijas valstīs 

 

Visvairāk teātru ir Igaunijā. Arī dienvidu kaimiľu zemē teātru ir mazliet vairāk, pie 

tam trīs muzikālie teātri, Latvijā tikai viens muzikālais teātris.  

Šajā nodaļā analizēta teātra ēku un vides nodrošinājums valstī, izrāţu skaita, skatītāju 

un jauniestudējumu faktora iespaids uz aktieru pašrealizāciju. Vēsturiskais konteksts un 

statistikas rādītāji atspoguļo reālo aktierupašrealizācijas vidi. Trupu komplektēšana radošiem 

jauniem speciālistiem, aktieru līdzsvarotas nodarbinātības nodrošināšana, nepieciešamo aktīvo 

sevis pilnveidošanas procesu iespēju radīšana, veido apzinātu sevis pašrealizāciju kā teātra 

kvalitātes vērtēšanas subjektīvo komponentu. 

1.4. Aktieru pašrealizācijas vērtēšanas kritēriji un rādītāji 

Latvijā par sezonas galveno teātra mākslas vērtējumu pieľemam „Spēlmaľu nakti‖, 

kur ţūrija, ko komplektē Latvijas teātru darbinieku savienība (turpmāk tekstā LTDS) no 
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profesionāliem teātra mākslas profesionāļiem (pamatā kritiķiem), kuru uzdevums ir 

noskatīties visas profesionālo teātru izrādes pēdējā sezonā un paziľot nominantus daudzās 

kategorijās: Gada lielās formas izrāde, Gada mazās formas izrāde, Gada izrāde bērniem vai 

jauniešiem, Gada reţisors, aktrise, aktieris, aktrise, aktieris otrā plāna lomā, mūzikas autors, 

scenogrāfs un vairākas citas balvas. Kā viena no svarīgākajām ir balva par mūţa ieguldījumu. 

Aktieru un teātru kolektīvu darbības kvalitātes vērtējumā ievērojamu vietu ieľem skatītāji. 

„Spēlmaľu nakts‖ popularitāti nosaka aktieru un teātru skatītāju vienoti uzskati par atsevišķu 

aktieru un teātru kolektīvu darba kvalitāti.  

Atsevišķas nominācijas var tikt izmainītas atbilstoši konkrētā gada teātra 

notikumiem. Nominantus paziľo jūnija vidū un tādā veidā informējot sabiedrību un rudenī 

dodot iespēju visiem iepazīties ar nominācijām. 23.novembrī, diţākā latviešu teātra reţisora 

Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā, notiek „Spēlmaľu nakts‖, kurā tiek paziľoti laureāti, kas 

saľem atzinības balvu „Skatuves nagla‖ un naudas balvu. Balvu par mūţa ieguldījumu var 

piešķirt arī diviem māksliniekiem vienā gadā.  

Vēl LTDS dramatiskā teātra mākslā piešķir balvas 27. martā – Starptautiskajā teātra 

dienā. Balvas ir nosauktas izcilo skatuves meistaru Eduarda Smiļģa, Lilitas Bērziľas un Harija 

Liepiľa vārdos. Balvu kandidātus iesniedz Latvijas profesionālie teātri, bet laureātus nosaka 

LTDS valde aizklātā balsojumā.  

Balva „Āksta cepure‖ ir ikgadējs apbalvojums teātra māksliniekiem, kuru 

ieguldījumu latviešu teātra mākslā par ievērojamu atzinuši kolēģi, un tā pasniegšanu saista ar 

pirmās latviešu izrādes Rīgā jubileju – 2.jūniju.( pasniegs balvu "Āksta cepure", 2010). 

 Ir virkne teātru iekšējo apbalvojumu, piemēram, E. Radziľas kulons un K. Sebra 

gredzens Nacionālajā teātrī, iekšējā balsojuma balvas Valmieras teātrī.  

Valmieras vasaras teātra festivāls, Jaunā teātra institūta festivāls „Homo novus‖ 

pārstāv teātra festivālus. Diemţēl Baltijas teātru festivāls savu darbību ir pārtraucis. Par 

dalības vērtiem Latvijas teātri uzskata festivālus Krievijā „Baltijskij dom‖ SanktPēterburgā un 

„Zelta maska‖ Maskavā. (Festivālā „Baltijskij dom‖ demonstrēs izrādi „Antigone, 2016, 

Naumanis, 2010)  

Teātri tiek aicināti arī uz citiem festivāliem. Īpaši aktīvs ir Jaunais Rīgas teātris. 

Jaunais Rīgas teātris (JRT) triumfējis Polijas starptautiskajā teātra festivālā „Kontakt‖ (2010. 

gads), atgrieţoties mājās ar trijām galvenajām balvām, JRT saľēma dubulto „Grand Prix‖ par 

izrādēm „Vectēvs‖ un „Zilākalna Marta‖, aktieris Vilis Daudziľš tika atzīts par labāko aktieri, 

reţisors Alvis Hermanis – par labāko reţisoru. Jaunais Rīgas teātris ir saľēmis Eiropas Jaunās 

teātra realitātes balvu (2007. gads) un saľēmis balvas prestiţos starptautiskos festivālos 

(Zeltiľa, 2010, 501) Festivālu organizētāju pamatideja ir atrast, apkopot un analizēt 
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interesantāko teātra pasaulē un iepazīstināt ar to teātra mākslas profesionāļus un interesentus. 

Tas patiesi bagātina teātra pasauli un Latvijas (arī Baltijas) finansiālā mazspēja un rīkotāju 

bieţā neprasme pārdot festivāla viesu izrādes liedz Latvijas teātra skatītājiem iepazīt citu 

reģionu sasniegumus. Tā ir īpaša problēma un ne ilglaicīga, jo privātas kompānijas organizē 

Rīgā un citur Latvijā populāras Krievijas teātra izrādes un gūst sekmes. 

Sava vieta katra teātra darba organizācijā ir trupas veidošana. Smagā ekonomiskā 

situācija Latvijā 90. gados piespieda daļu aktieru atstāt teātrus un pašrealizēties ārpus teātra 

sienām vai citā profesijā. No PSRS laiku standarta, kur akadēmiskajos teātros strādāja vairāk 

par 60 štata aktieru un vēl ap divdesmit ārštata regulāri nodarbinātu mākslinieku , šodienas 

teātri (Daile un Nacionālais) tuvojas skaitlim 42  štata aktieru (Vītols, 2017). Savdabīga ir trīs 

Rīgas teātru pieeja štata aktieru komplektācijai. 

 

1.14. attēls. Rīgas teātru aktieru vecums 

 

1.16. attēlā atlasīti trīs (visi) Rīgas latviešu dramatiskie valsts teātri, attēlā uzskatāmi 

parādās lielas atšķirības trupu komplektācijā, kaut darbības vietas (skatuves) visiem ir vienāda 

skaita. Jaunais Rīgas teātris trupā nodarbina un pašrealizācijas iespējas rada 22 aktieriem, 

Nacionālais un Dailes teātris trupā organizē divas reizes vairāk aktieru. 1.17. attēlā redzams ir 

Rīgas dramatisko latviešu teātru izrāţu skaits. 
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1.15. attēls. Izrāžu skaits 2017.gadā 

(KM, Teātris, Statistika, 2018) Katrā ziľā aktieru pašrealizācijai lielākas iespējas ir 

Jaunajā Rīgas teātrī. 

 Pētījuma mērķis nav norādīt uz trupas komplektēšanas nepilnībām, kaut pasaulē ir 

daudz aprēķinu, analizējot populārāko repertuāru, cik un kāda vecuma aktierus vajag 

repertuāra teātrim. Šī informācija vairāk analizējama no kopskaita viedokļa, jo teātri strādā 

vienā lielajā zālē un divās mazajās un viesizrādēs. Skaitliski JRT sastāvs ir divas reizes 

mazāks, Dailes teātrim attaisnojums ir gandrīz divas reizes plašāka skatuve. Mākslinieku 

darba samaksa iepriekš minēto apstākļu dēļ ir grūti salīdzināma. 

Teātru spēja pieklājīgi atalgot savus māksliniekus, veido darbam labvēlīgu vidi. 

Pārskatot izrāţu apmeklētību JRT, rodas jautājumi, kuru atbildēm ar kritiķu atsauksmēm ir 

par maz. Vidēji vienu JRT izrādi 2018.gadā noskatījušies 256 skatītāji, kas salīdzinot ar 

Dailes teātra 387 skatītājiem uz izrādi ir nepilni 66%. Analizējot teātru publiskos pārskatus, 

viena skatītāja dotēšanai JRT Latvijas valsts samaksā 5.30€, Dailes teātrī 5.12 €, bet 

Nacionālajā teātrī 7.68€. 

 

1.16. attēls. Skatītāji vienā izrādē (vidēji) 2018.gadā 
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1.17. attēls. Valsts dotācija uz vienu skatītāju 2018.gadā (Euro) 

 

Katram teātrim LR KM ir devusi savu uzdevumu. Kopīgie uzdevumi ir: „Latvijas 

teātra nozare stiprina nacionālās identitātes apzināšanos Latvijas sabiedrībā, kopj latviešu 

valodu un pasaules uztveres modeli, reizē būdama arī inovatīva un starptautiski 

konkurētspējīga, tādā veidā sekmējot Latvijas iekļaušanos Eiropas kultūras telpā. Latvijā 

attīstās teātris, kas nodrošina daudzpusīgu un kvalitatīvu teātra mākslas produkta radīšanu un 

sekmē tā pieejamību un veicina kultūras kvalitātes pilnveidošanos sabiedrībā‖ (KM, 2015).  

Kā uzdevumu piemērus analizēsim Rīgas teātru uzdevumus. Latvijas Nacionālajam 

teātrim: veidot izglītojošu repertuārpolitiku, iepazīstinot skatītāju ar latviešu un pasaules 

klasiku, piedāvājot gan estētiski tradicionālas, gan novatoriskas interpretācijas, veicināt 

Nacionālajam teātrim raksturīgā reālistiskā spēles stila transformāciju atbilstoši laikmeta 

estētiskajām prasībām, veicināt mūsdienu oriģināldramaturģijas attīstību.  

Dailes teātrim: izmantot lielāko skatuvi Latvijā lielās formas izrādēm: akcentēt 

spilgtas mākslinieciskās realitātes jeb formas prioritāti pār reālistiskā teātra izteiksmes 

līdzekļiem. 

Jaunajam Rīgas teātrim: piedāvāt intelektuālu, atraktīvu un neparastu repertuāru, 

apliecinot, ka 21. gadsimtā teātra māksla ir būtiska domājošu un intelektuālu cilvēku dzīves 

daļa, kā galveno kritēriju izvirzīt māksliniecisko savdabību, ētiku un augstu profesionalitāti; 

(LR KM , 2015) 

Pašreiz repertuārs ir ļoti plašs: Dailes teātrim 2018. gadā repertuārā bija 50 

nosaukumi, kuri izrādīti vismaz 4 reizes sezonā, Nacionālajam teātrim – 56 un JRT – 30 

nosaukumi repertuārā. Šāds nosaukumu skaits rada iespaidu par visaptverošu repertuāru 
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visām teātra skatītāju sociālām grupām, tomēr pētījumu šajā jautājumā nav un šobrīdējā 

reţijas tendence dzīvo ar apgalvojumu, ka tradicionālais teātris mirst (vai ir jau miris) un to 

nomaina „postmodernisma‖ un „postpostmodernisma‖ teātris. Tas ir teātris ar neizstāstītu 

stāstu, ar uzliesmojumu sērijām, klipiem, kvantu mirgoľām. Spēja izstāstīt stāstu soli pa 

solim, tēla evolūcijas izcelšana no teātra izzūd. Visas diţās lugas būvētas nevis kā filozofisku 

ideju sērija, mirkļu efekti, bet kā atklāta laika stāsts par savstarpējām attiecībām cilvēkam 

pašam ar sevi, ar citiem , ar pasauli, Visumu, valsti. Garšas zudums „izstāstītajam stāstam‖ ir 

patiesa problēma. Aiz tā stāv pakāpenisks intereses zudums par personību un viľa iekšējo 

pasauli (Бартошевич, 2013,239). Šāda situācija ir mijsakarībā ar teātra aktieru pašrealizāciju 

profesionālajā darbībā. Aktieru pašrealizācija ir viens no nozīmīgākajiem subjektīviem 

komponentiem teātru darbībā un tieši saistīts ar nodarbinātību. Tiekšanās pēc oriģinalitātes, 

bēgšana no klasiskām vērtībām, iespējams, nestipras reţijas skolas klātbūtne ir nepamatota 

attieksmes veidošanās pret aktieru vajadzībām sevi realizēt. Aktieru pašrealizācijas jautājums 

teātros kļuvis par aktuālu problēmu, kas ir cieši saistīta ar nodarbinātību. Daļa izrāţu visos 

teātros ir pietuvinātas vai apzināti (A. Hermanis) organizētas labākai aktieru pašrealizācijas 

nodrošināšanai un augstvērtīgākam mākslinieciskajam procesam.  

Psihiskā un sociālā personības attīstība neierobeţojas kaut kādā noteiktā laika 

vienībā. Tā realizējas visos cilvēka dzīves posmos visā dzīves laikā. Teātris kā ievērojama 

kultūras institūcija valstī ir neaizvietojama personības potenciāla, īpaši emocionālā 

komponenta veidotāja. Teātris paplašina skatītāju redzes lauku un domāšanas plašumu, 

informācijas uztveršanas un iztēles dziļuma spēju analizēt cilvēka dzīves un sabiedrības 

notikumu mijsakarības. Teātru darbības kvalitātes analīzē pedagoģiski nozīmīga ir objektīvo 

un subjektīvo komponentu sakarību analīze. Teātru esamības, darbības un ietekmes uz cilvēka 

kultūras dzīvesveidu ir zinātnisko pētījumu uzdevums un pienākums. 

Balvas konkursos, kritiķu atzinība, administrācijas ievērība līgumu atjaunošanas 

sakarā un pats galvenais- jauniestudējumu lomu sadale, kurā vislabāk vērojama reţisoru un 

teātra vadības novērtējums aktieru pašrealizācijas kvalitātei. Tas sekmē arī pašrealizācijas 

pašnovērtējumu. Nekādus aptauju vai citus pētījuma datus par aktieru pašrealizācijunav 

izdevies atrast ar ko salīdzināt disertācijas pētījuma raksturu un vajadzības. Psihiskā un 

sociālā personības attīstība neierobeţojas kaut kādā noteiktā laika vienībā. Tā realizējas visos 

cilvēka dzīves posmos visā dzīves laikā. Aktiera dzīves visproduktīvākais laiks ir darbība 

profesijā. Lielākajai daļai Latvijas profesionālo teātru aktieriem ir bakalaura vai maģistra 

akadēmiskie grādi. Ir sastopami arī aktieri, kas izglītību ieguvuši Krievijā (G. Zariľa, 

I. Segliľa, E. Zalaks). Iegūt pilnīgus izglītības datus par aktieru izglītību ir grūti. Liela daļa 

aktieru papildina savas zināšanas ar ļoti daţādām metodēm: studijas citā specialitātē, kas 
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paplašina aktiera redzes lauku un domāšanas plašumu, tādējādi pastiprinot aktiera darbam 

nepieciešamo informācijas uztveršanas un iztēles dziļuma spēju (K. Zāle, RTU). Ārija 

Karpova monogrāfijā uzsver „augstskolas mācību procesa nozīmi, veidojot spēju uztvert plašu 

informācijas plūsmu, rosina dzīves jēgas meklējumus tiekšanos pēc ideāliem atvērtību .. tiem 

sabiedriskajiem impulsiem, kuri prasa spēku sasprindzinājumu, zināmu varonību, heroisma 

izpausmes‖ (Karpova, 1998). Oficiālajos pieejamos materiālos nav plašas informācijas par 

aktieru ieguldījumu savā izglītībā. Akadēmiskās un profesionālās izglītības vienotība 

apgūstama akadēmiskajā izglītībā. Sistemātisks pašnovērtējums nodrošina savas personības 

attīstības nepieciešamības perspektīvu. 

„Saprotiet, televīziju ieslēgt nedrīkst, jo tur ir viens un tas pats humora un prāta 

līmenis, un tas nav interesanti. Nekas tevi neved uz priekšu, viss iet blakus vai zemāk par tevi. 

Ar labu literatūru, teātri un kino var sevi atjaunot un piepildīt. Ir jāmāk laikā apstāties, rast 

laiku un iespējas sevī kaut ko sakrāt. Ja sevī nekrāsi – īpaši aktieris – tad ar ko iziesi uz 

skatuves? Ar prasmi runāt? Runājošās galvas – tā nav māksla. Pati galvenā nav auss, bet 

sirds,‖ saka Felikss Deičs.  

 Interesantu šo laiku padara teātru tieksme tuvināties skatītājam. Šī nolūka 

īstenošanai der gandrīz jebkura telpa, gandrīz bez skatītājiem, minimālām dekorācijām (mēdz 

būt arī vērienīgas dekorācijas- „Idiots‖ Nacionālajā teātrī, „Ziema zem galda‖ Valmierā), 

mazāk efektīgas gaismas un skaľas, mazāks apkalpojošais personāls un mazāki ieľēmumi no 

biļešu tirdzniecības. Šo zāļu fenomenam nepieciešams atsevišķs pētījums, jo argumenti mazo 

skatuves telpu veidošanai ir visnotaļ daudz – radoša laboratorija, ekonomiski izdevīgi, 

kontakts ar skatītāju, daţādi citi argumenti, kas, kā jau minētie, ir vērtējami tikai kā 

pieľēmumi. 90. gadu situācija arī varēja būt ekonomiski izdevīga, jo tautai naudas praktiski 

nebija, bet tiem, kam bija, nevajadzēja teātri. To nelielo interesentu grupu labi varēja 

nodrošināt ar teātra mākslu mazajās formās. Teātrus tiešā veidā nevarēja ne privatizēt, ne 

izzagt, tomēr valstī teātrus apkalpojošā infrastruktūra ( audumi, materiāli, drukas darbi) 

praktiski tika sagrauta un sagādāja teātriem daudz problēmu. 
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1.18. attēls. Izrāžu un apmeklētāju dinamika 

 

1.20. attēls labi parāda strauji sarūkošo izrāţu skaitu un skatītāju skaitu 1990. – 

1992. gadā. tāpat arī 1995.,1996. gada centieni saglabāt apmeklētību ar izrāţu skaita 

palielināšanu nedod rezultātus. Protams, iespējams, vainīgas laiku pa laikam ir arī radošās 

neveiksmes. 

Mazo formu galvenā priekšrocība ir kaut neliela, tomēr paaugstināta pašrealizācijas 

iespēja aktieriem, kas viena teātra ietvaros diezin vai maina iekšējo hierarhiju, tomēr laiku pa 

laikam dod iespēju kādam māksliniekam sevi pieteikt sabiedrībai un ekspertiem kā varošu 

mākslinieku. Pētot jauniestudējumu skaitu 2014. gadā LR KM statistikas dati par pakļautībā 

esošo un dotēto teātru darbību 2008. – 2014. gadā dota tabula bez precīziem cipariem un 

uzrādīto jauniestudējumu skaits mazāks par 90. Latvijas Nacionālā teātra gada pārskatā minēti 

22 jauniestudējumi, Dailes teātrī 17, Rīgas Krievu teātrī – 7 jauniestudējumi, Latvijas 

Nacionālajā operā un baletā (LNOB) – 8 iestudējumi, Leļļu teātrī – 10 jauniestudējumi, 

Liepājas teātrī – 9 jauniestudējumi. Pārējie attiecināmi uz Valmieras un Daugavpils teātriem. 

Šeit izdalās divi teātri ar vairākām skatuvēm ( Nacionālais un Dailes teātris) un neizdalās 

LNOB, kam gan ir otra skatuve (varbūt pat labākā no visām), bet tiek izmantota 

mēģinājumiem. Vēl viena greznība.  

 Konkurence teātru darbā par skatītāju piesaisti ir ļoti zema. Šāda situācija valsts 

ierēdniecībai ir īpaši izdevīga, jo teātru izmaksas pazeminātas konkurences apstākļos ir 

zemākas, sabiedrība ir apmierināta, jo nav tukšas vai pustukšas zāles, pati aktieru un teātra 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

2
0
1
4

Izrāžu skaits

Apmeklējumu skaits, tūkst.



 

71 

 

darbinieku sociālā grupa, būdama skaitliski mazāka, mazāk izjūt konkurenci un jūtas drošāki 

par savu rītdienu. 

Lai saprastu, kā vērtēt aktieru pašrealizāciju, nepieciešams izstrādāt aktieru 

pašrealizācijas vērtēšanas kritērijus un rādītājus. Lai izstrādātu kritērijus aktieru 

pašrealizācijas novērtēšanai, analizējami faktori, kas tieši ietekmē šī procesa novērtēšanu. 

Mūsdienās tiek lietota saskaľotās novērtēšanas tehnika, kas balstās uz ekspertu vienošanos 

par vērtēšanas kritēriju kopumu. 

Lai varētu nodrošināt objektīvu aktieru pašrealizācijas vērtēšanu, pamatojoties uz 

psihologu, filozofu, pedagogu un citu zinātnes nozaru pārstāvju novērojumiem un savu 

pašpieredzi, varam izdalīt trīs būtiskus aktiera pašrealizācijas kritērijus: aktiera attieksme pret 

sevi un citiem, aktiera darbības produktivitāte un aktiera apmierinātība ar māksliniecisko 

darbību.  

 

1.19. attēls. Aktiera pašrealizācija 
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Aktieru pašrealizācija veidojās no attieksmēm pret sevi un citiem, savas darbības 

produktivitātes un apmierinātības ar savu māksliniecisko darbību. Savukārt šīs trīs 

pašdrealizācijas satura sastāvdaļas aktīvi ietekmē mērķa apzināšanās un sasniegšana, 

attieksme pret darbu, attieksme pret kolektīva darbību, pašvērtējums par lomu izpildi, 

ekspertu un reālo (skatītāju vērtēto) lomu izpilde, aktiera pašizjūta mākslinieciskajā darbībā, 

sociālā nozīmīguma izjūta un mākslinieciskā pašrealizācija. Visu šo komponentu mijsakarība 

veido aktiera pašrealizācijas saturu, kas, balstoties uz pašpieredzi, katrā jaunā pašrealizācijas 

ciklā sasniedz jaunu kvalitātes līmeni, kur visu komponentu klātbūtne ir obligāta, bet to 

proporcijas daţādu radošu uzdevumu izpildē un tātad jaunā pašrealizācijas līmenī var būt 

mainīgas, tomēr vienmēr kvalitātē augošas. 

Katram no šiem kritērijiem izveidojas savi rādītāji, kuri veidojas no katra kritērija 

būtības. Pamatojoties uz šīm atziľām veidojam kritēriju, rādītāju un līmeľu tabulu. 

Kā pirmo kritērija „aktiera attieksme pret sevi un citiem‖ rādītāju grupa ietver sevī 

sekojošus rādītājus: mērķa apzināšanās un tā sasniegšana, attieksme pret darbu un attieksme 

pret kolektīva darbību. Šīs grupas rādītājus novērtē pats aktieris, tādējādi apliecinot savu 

gatavību pašorganizēties savai profesionālai pašrealizācijai. Trešā kritērija vērtēšanai 

iegūstam vēl trīs rādītājus: aktiera pašizjūta mākslinieciskā darbībā, aktiera darbības sociālā 

nozīmīguma izjūta un mākslinieciskā pašrealizācija. Aktieru paraduma veidošanās savu 

pienākumu veikt radoši nozīmē radīt stabilu pamatu piederības izjūtai teātrim. Tā raksturo 

aktiera attieksmi pret darbu, teātri un kļūst par aktiera pašrealizācijas būtisku kritēriju. 

Nozīmīgākā katras personības īpašība ir mērķtiecība. Tā organizē aktiera radošu darbību 

izmantot savas zināšanas, prasmes un spējas darīt. Analizējot teorijās un praksē formulētos 

jēdzienus, iegūstam vienu no aktieru pašrealizācijas vērtēšanas kritērijiem: aktiera attieksmi 

pret sevi un citiem. To raksturo trīs rādītāji: mērķa apzināšanās un sasniegšana, attieksme pret 

savu darbu un attieksme pret kolektīva darbību. 

Kritērija „aktiera attieksme pret sevi un citiem‖ rādītāju mērķa apzināšanās un 

sasniegšanai atbilst šādi trīs līmeľi: apzinās mērķi un sasniedz, apzinās mērķi, ne vienmēr to 

sasniedz, neapzinās mērķi, daţreiz to sasniedz stihiski. Rādītāju „attieksme pret darbu‖ izsaka 

līmeľi: attieksmi nosaka darbības situācija, paradumu attieksme un pašregulācijas attieksme 

darbā. Rādītāju „attieksme pret kolektīva darbību‖ izsaka šādi līmeľi: aktīvi līdzdarbojos 

kolektīva darbībā, reizēm līdzdarbojos kolektīva darbībā un nesabiedrisks kolektīva darbībā. 

Balstoties uz aktiera sevis īstenošanas teorētisko analīzi, pašrealizācija kā subjektīva 

mērķtiecīga un radoša darbība palīdz īstenot sevi profesijā. Darbības procesuāli strukturālā 

teorija (Ļeontjevs, Maslovs, Ananjevs, Ščukina, Anciferova, Špona) par produktivitāti sauc 

mākslinieciskā potenciāla izteikšanu darbībā. Aktiera darba produkts teātrī ir izrāde. Tādēļ par 
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pamatkritēriju tika izvirzīta aktiera darbības produktivitāte. Šo objektīvo kritēriju vislabāk 

raksturo aktiera pašvērtējums par paveikto darbu, izvērtējot gan savas iespējas un radošo 

gatavību darba veikšanai, gan ekspertu un skatītāju vērtējums paveiktajam.  

1.8. tabulā apskatot un analizējot rādītāju „aktiera darbības produktivitāte‖, kā 

rādītājus varam piemērot aktiera pašvērtējumu par savu radošo darbību un lomu izpildi, 

ekspertu vērtējumu visās praksē pielietotajās formās (šeit svarīgi aptvert visu pieejamo 

ekspertu loku: pedagogus, kritiķus, teorētiķus un ţurnālistus, teātra radošos un administratīvos 

vadītājus, kas vistiešāk ietekmē aktiera pašrealizācijas iespējas) un, protams, tiešāko 

sadarbības partneri izrādē – skatītāju, kas veic reālo darbības vērtējumu, apliecinot to ar tikai 

viľam pieejamiem līdzekļiem – ierašanos uz izrādi un līdzdalību tajā. 

Latvijas psihologu (Meikšāne, Plotnieks, Šteinberga) pētījumos par cilvēka pašizjūtu 

profesionālajā darbībā īpašu vietu ieľem radošā darbība. Pētījumā par aktiera pašrealizāciju 

mākslinieciskajā darbībā nozīmīga ir tās sakarība ar pašizjūtu. A. Šteinberga uzskata: 

„Pozitīva pašizjūta un apmierinātība ar dzīvi ir atkarīga ne tikai no konkrētās personas 

pieredzes, bet arī no salīdzinājuma ar citiem.‖ Viľa pašizjūtu vērtē kā emocionālu parādību, 

ko var klasificēt pēc intensitātes un pārdzīvojuma satura (Šteinberga, 1997, 8 – 10). Esam 

ieguvuši trešo kritēriju: aktiera apmierinātību ar māksliniecisko darbību, ko izsaka trīs rādītāji. 

Izstrādāto kritēriju un rādītāju saturs atbilst modelētajam saturiski strukturālajam 

aktieru pašrealizācijas modelim. Uz izstrādātā modeļa satura aktieru pašrealizācija tiek 

analizēta kā teātra darbības kvalitātes vērtēšanas komponents. 

Visu rādītāju vērtēšanai lietojam trīs līmeľus, kas savā būtībā , tomēr tikai daļēji, 

atbilstu vērtējumiem labi, apmierinoši, vāji. Aktiera mākslinieciskās darbības vērtēšanai 

lietosim precizētus līmeľus: pašvērtējums par savu radošo darbību un lomu izpildi atbilst 

„Varu izpildīt daudzveidīgas lomas‖; „Varu izpildīt klasiskā stila lomas‖; „Varu izpildīt 

neordināras lomas‖. Ekspertu vērtējumam lietojam: „ir kompetents daudzveidīgu lomu 

izpildē‖; „ir kompetents klasiskā stila lomu izpildē‖; „ir kompetents neordināru lomu izpildē‖. 

Reālo lomu izpildei pielietojam šādus līmeľus: „spēlē daudzveidīgas lomas‖, „spēlē klasiskā 

stila lomas‖, „spēlē otrā plāna lomas‖.  

Kritērija „aktiera apmierinātība ar māksliniecisko darbību‖ rādītājiem „pašizjūta 

mākslinieciskajā darbībā‖ atbilst līmeľi: aktieris ir apmierināts ar darbības novērtējumu, 

aktieris ir daļēji apmierināts ar darbības novērtējumu, aktieris nav apmierināts ar darbības 

novērtējumu. Rādītājam „darbības sociālā nozīmīguma izjūta‖ atbilst līmeľi: „mākslinieciskā 

darbība pilnībā apmierina aktiera vajadzības‖, „mākslinieciskā darbība daļēji apmierina 

aktiera vajadzības‖, „mākslinieciskā darbība neapmierina aktiera vajadzības‖. Šajā rādītājā
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1.8. tabula 

Aktieru pašrealizācijas kritēriji, rādītāji un līmeņi 

Kritērijs Rādītāji 

Līmeľi 

1 2 3 

Aktiera attieksme pret sevi 

un citiem 

Mērķa apzināšanās un 

sasniegšana 
Apzinās mērķi un sasniedz 

Apzinās mērķi, ne vienmēr to 

sasniedz 

Neapzinās mērķi, daţreiz to 

sasniedz stihiski 

Attieksme pret darbu 
Attieksmi nosaka darbības 

situācija 
Paradumu atttieksme darbā 

Pašregulācijas attieksme 

darbā 

Attieksme pret kolektīva darbību 
Aktīvi līdzdarbojos kolektīva 

darbībā 

Reizēm līdzdarbojos 

kolektīva darbībā 

Nesabiedrisks kolektīva 

darbībā 

Aktiera darbības 

produktivitāte 

Pašvērtējums par lomu izpildi 
Varu izpildīt daudzveidīgas 

lomas 

Varu izpildīt klasiskā stila 

lomas 

Varu izpildīt neordināras 

lomas 

Ekspertu vērtējums par aktieru 

lomu izpildi 

Ir kompetents  daudzveidīgu 

lomu izpildē  

Ir kompetents klasiskā stila 

lomu izpildē  

Ir kompetents neordināru 

lomu izpildē  

Reāla lomu izpilde Spēlē daudzveidīgas lomas Spēlē klasiskā stila lomas Spēlē otrā plāna lomas 

Aktiera apmierinātība ar 

māksliniecisko darbību 

1.Aktiera pašizjūta mākslinieciskā 

darbībā 

Aktieris ir apmierināts ar 

darbības novērtējumu 

Aktieris ir daļēji apmierināts 

ar darbības novērtējumu 

Aktieris nav apmierināts ar 

darbības novērtējumu 

2. Darbības sociālā nozīmīguma 

izjūta 

Mākslinieciskā darbība 

pilnībā apmierina aktiera 

vajadzības 

Mākslinieciskā darbība daļēji 

apmierina aktiera vajadzības 

Mākslinieciskā darbība 

neapmierina aktiera 

vajadzības 

3.Mākslinieciskā pašrealizācija Pašrealizācija ir daudzveidīga 
Pašrealizācija ir vairāk kā 1 

darbības vietā  
Pašrealizācija ir tikai teātrī 
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varam izmantot gan aktiera pašvērtējumu gan skatītāju vērtējumu. Kā pēdējais „bet ne 

pēdējais man sirdī‖ (Šekspīrs, 1964, 176) ir rādītājs „mākslinieciskā pašrealizācija‖, kam 

līmeľi ir: pašrealizācija ir daudzveidīga; pašrealizācija ir vairāk nekā vienā darbības vietā; 

pašrealizācija ir tikai teātrī.  

Latviešu teātrī sastopamas vairākas savdabības: repertuāra teātra izteikts krievu 

(padomju) modelis, kas ir dārgāks, bet mākslinieciski un kultūrpolitiski vērtīgāks par rietumu 

repertuāra teātri (arī tur, protams, ir atšķirības), bet repertuāri ar 40 un 50 izrādēm ir tikai 

krievu skolas teritorijā. Tradīciju izrādes vai koncerti ir vēl viena savdabība. „Skroderdienas 

Silmačos‖, kas neatstāj skatuvi kopš 1955. gada un kopš 1975.gada tiek izrādītas gandrīz tikai 

uz latviešu nacionālo svētku laiku – jūnija vidū. Ir bijuši šīs lugas iestudējumi gandrīz visos 

Latvijas teātros, tomēr Nacionālā teātra izrāde tiek turēta par „īsto‖. Izrāde „Meldermeitiľas‖ 

tiek uzskatīta par Valmieras teātra izrādi, kaut jau ilgi nav repertuārā. Arī Dailes un Liepājas 

teātriem ir savi varbūt mazāk populāri „firmas‖ uzvedumi. Objektīvo un subjektīvo teātru 

darbības komponentu analīze vienotībā sekmē konkrētāku teātru darbības mākslinieciskās un 

sociālās nozīmības vērtējumu. 

Turpmāk empīriskajā pētījumā uz analizēto filozofijas, psiholoģijas, pedagoģijas 

teoriju pamata izveidoto kritēriju un rādītāju lietošanas procesā nepieciešams noteikt un 

raksturot aktieru pašrealizācijas reālo līmeni. 
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2. Mūsdienu teātra aktieru pašrealizācija un tās pilnveidošanās 

pedagoģiskie nosacījumi 

Pirms empīriskā pētījuma sākšanas veikta literatūras kontentanalīze tādām grāmatām, 

ko par aktieriem vai teātri sarakstījuši paši aktieri vai teātra pētnieki. Empīriskajā pētījumā 

pārbaudīta pašrealizācijas jēdziena saistība ar jēdzieniem „pašizteikšanās‖, „pašaktualizācija‖, 

„pašregulācija‖. Šie jēdzieni ir īpaši saistoši sakarībā ar pētāmo problēmu, tāpēc tie izmantoti 

kontentanalīzes pamatā. No katras grāmatas analizētas 50 lappuses, kopskaitā – 1400 

lappuses. Ar kontentanalīzes metodi analizējot daţādos laikos izdoto literatūru par aktieriem, 

īpašu uzmanību pievēršot latviešu teātru aktieriem, termini „pašrealizācija‖, 

„pašaktualizācija‖, „pašizteikšanās‖, „pašregulācija‖ netika konstatēti. Grāmatas par izcilām 

teātra personībām, analizētas sadalītas pa grupām – aktieru sarakstītās grāmatas par sevi un 

grāmatas par aktieriem. Par sevi un savu darbu rakstošie aktieri pārsvarā raksta emocionālas, 

personiskas atmiľas par savu aktiera dzīvi un darbu, nedaudz dodot teorijai par savu profesiju. 

A. Amtmani-Briedīti (Amtmanis-Briedītis, 1963), A. Klints (Klints, 1974), V. Artmane 

(Artmane, 2004), K.Sebris (Sebris, 2010), H. Liepiľš (Liepiľš, 1997), V. Zandbergu 

(Zandbergs, 1993), K. Staľislavski (Станиславский,, 1951), S. Jurski (Юрский, 2017),  

A. Širvindtu (Ширвиндт, 2018). Sarakstā iekļautais K.Staľislavskis atšķiras no pārējiem 

autoriem, jo viľa darbs ir praktiski mācību līdzeklis. Daudz plašāka izvēle ir grāmatām par 

aktieriem:  E. Smiļģi (Grēviľš, 1974, Rotkale, Straupeniece, 1986), K. Sebri (Dzene, 1983), 

L. Bērziľu (Hausmanis, 1980), L. Freimani (Dzene, 1971), E. Bērziľu (Akurātere, 1985),  

E. Radziľu (Melbārde, 2007), A. Jaunušanu (Dzene, 1979), A. Videnieku (Dekšľa, 1981),  

E. Feldmani (Zeltiľa, 1979), J. Kubili (Guļevska, 2016), Ģ. Jakovļevu (Zeltiľa, 2000),  

U. Dumpi (Spertāle, 2003, Blaua, 2015), E. Pāvulu (Veidemane, 2008), U. Pūcīti ( Ādmīdiľš, 

Jansons, 2003), A.Bērziľu (Treimanis, Sīle, 2003), Z. Neimani un V. Šoriľu (Liepiľa, 2014), 

J.Paukštello (Blaua, 2011). Par sevi sarakstītās vai diktētās aktieru grāmatas ir ļoti 

informācijas bagātas par teātra aktiera darbu un sabiedrību. Par daudziem no viľiem 

sarakstītas vairākas grāmatas, tomēr pārsvarā tās iedalāmas vai nu ţurnālistikas, vai 

daiļliteratūras kategorijās. Analītiskāka pieeja ir teātra pedagogu sarakstītajā literatūrā, kurā 

analizētas aktiermākslas pilnveidošanas pedagoģiskās problēmas, tomēr arī šajā literatūrā nav 

atrodama šim pētījumam svarīgā terminoloģija. Iepazītā literatūra liecina, ka teātra 

profesionālajā valodā šādus jēdzienus nelieto, lai gan ir lasāmi vārdi „pašsajūta‖, „personība‖, 

„sevis pazīšana‖, „paškritika‖ un „patstāvība‖, kas ir tuvi pētījuma pamatjēdzieniem un cieši 

saistīti ar aktieru radošo darbību un pašrealizāciju teātrī. Pedagoģiskā pētījumā ir būtiski, ka ir 

iespējams operēt ar konkrētiem pašrealizāciju stimulējošiem vai bremzējošiem nosacījumiem. 
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Dzīve ir izmainījusies, attieksme pret cilvēkiem ir izmainījusies, un mūsdienās mēs runājam 

par cilvēku kā augstāko vērtību (Špona, 2018, 19), tāpēc „paša darbība‖ un „paša realizācija 

darbībā‖ ir mūsdienu sabiedrībā ļoti aktuāli jēdzieni, kas nozīmē, ka tie ir tikpat aktuāli arī 

aktieriem. Aktieru par sevi sarakstītajās vai diktētajās grāmatās ir rodama ļoti bagāta 

informācija par teātra aktiera darbu un sabiedrību. 

Pētījuma autoram ir plaša pašpieredze sadarbībā ar teātra aktieriem. Pētījuma autors 

Latvijas teātros strādājis vairāk nekā 25 gadus, no kurim vairāk nekā sešus gadus vadījis 

teātru kolektīvus (teātra direktora vietnieks Rīgas Operetes teātrī no 1982. līdz 1990. gadam; 

direktors un Latvijas Nacionālajā operā no 1990. gada līdz 1994. gadam; no 1995. līdz 1996. 

gadam – administratīvais direktors; no 1994. līdz 1995. gadam – direktors). No 1972. gada 

līdz 1982. gadam strādājis toreizējā LPSR Valsts Akadēmiskajā drāmas teātrī (tagadējais 

Nacionālais teātris) un kā ārštata aktieris piedalījies vairāk nekā 400 izrādēs (P. Putniľš „Paši 

pūta paši dega‖, A. De Misē „Lorenzačo‖, R. Rolāns „Kolā Briľjons‖, A. Šteins „Okeāns‖,  

A. Uītis „Spartaks‖, Dţ. Goldmens „Lauva ziemā‖, F. Šillers „Laupītāji‖, M. Bulgakovs 

„Moljērs‖). Kopš 1985. gada aktīvi piedalījies Latvijas teātru darbinieku savienības (LTDS) 

valdes darbā. Arī ģimenē ir vairāki profesionāli aktieri. Var apgalvot, ka pētījuma autors teātri 

pazīst labi gan kā pētnieks, gan kā teātra darbinieks. Ir uzkrāta pašpieredze un ilgstoši 

novērojumi par aktiera radošo darbību. Šī empīriskā pieredze veidojusies uz zinātniski 

apgūtām aktieru darbības teorijām Maskavas Valsts teātra institūtā no 1979. līdz 1985. gadam. 

Teātra iekšējie procesi, aktieru mākslinieciskā darbība un pašrealizācija novērota 

ilgstošā laika periodā. 

Latvijā vēsturiski izveidojušās aktieru mācības un teātru repertuāra izstrādes formas, 

kas atšķiras no tām, kādas piekoptas pēc rietumnieciskās teātra organizācijas principiem 

(Latvijā regulāri visas sezonas garumā strādājošie teātri darbojas līdzīgi vācvalodīgiem 

teātriem mūsdienu Eiropā un krievvalodīgajiem teātriem). Šīs formas apzinot, jāsecina, ka 

pašrealizācijas svarīguma un nozīmības apzināšanās nav saturiski ietverta aktieru izglītības 

saturā. Aktieru sagatavošanā maz izmantotas pedagoģijas kā zinātnes iespējas. Piemēram, 

Latvijas Kultūras akadēmijā nav atrodama neviena studiju programma, kurā iekļauta 

pedagoģijas apguve. Šobrīd aktieru sagatavošanai specialitātē zināmi vairāki jauni sava aroda 

un profesijas meistari – I. Roga, A. Hermanis, G. Zariľa, kuriem nav pedagoģiskas izglītības. 

Aktieru anketās noskaidrotas mācību satura problēmas – viedokļi par daţu priekšmetu 

(profesijā nepieciešamu vai vēlamu) neapgūšanu studiju programmā. Iespējams, tā ir mazas 

augstskolas problēma un attiecīgu speciālistu piesaiste ir apgrūtināta, tas aicina uz īpašu 

pētījumu. Īpaši pētāma būtu specialitātes pedagogu profesionālās noslodzes problēma un 

sagatavotība atbilstoši augstskolu likumam: „Akadēmijās vismaz piecdesmit procentiem no 
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akadēmiskajos amatos ievēlētajām personām jābūt doktora grādam‖ (Augstskolu likums,  

3. pants (1)). 

Empīriskā pētījuma mērķis ir noskaidrot aktieru pašrealizācijas pedagoģisko vērtību 

un pašrealizācijas ietekmi uz teātra darbības kvalitātes pilnveidošanos. Kā pamats pētījuma 

metodes kvalitātes noteikšanai izmantotas aktieru pašvērtējumu anketas, intervijas, ekspertu 

intervijas un anketas un skatītāju vērtējumu aptaujas anketas. Pētījumā salīdzinātas aktieru, 

ekspertu un skatītāju vērtējumu atšķirības un sakritības, to korelācija. Empīriskajā pētījumā 

analizēti pētījuma rezultāti par Latvijas Nacionālā, Dailes un Valmieras teātra aktieru 

pašrealizācijas vērtēšanu un mijsakarībām. 

 Promocijas darba empīriskajā pētījumā tika pārbaudīta hipotēze par teātra aktieru 

pašrealizāciju un tās pilnveidošanos radošajā darbībā. Pētījuma stratēģija ir kvalitatīvo un 

kvantitatīvo pētīšanas metoţu lietošana, iegūto rezultātu mijsakarību konstatēšana un 

vērtēšana. 

Empīriskā pētījumā veicamo darbu sistēma: 

 raksturot empīriskā pētījuma bāzi, novērtēt tās pietiekamību; 

 aprakstīt empīriskā pētījuma procesu un posmus; 

 pamatot empīriskā pētījuma metodes un to pietiekamību; 

 noteikt aktieru pašrealizācijas līmeľus, izmantojot izstrādātos kritērijus, 

rādītājus un to vērtēšanas līmeľus; 

 pētījumā iesaistīt Latvijas Nacionālā, Dailes un Valmieras teātru aktierus, 

konstatēt viľu izpratni un vajadzību pašrealizēties; 

 analizēt empīriskā pētījuma procesā iegūtos rezultātus, grupēt tos pēc darba 

uzdevumiem, interpretēt rezultātus; 

 veikt skatītāju anketēšanu un ekspertu intervēšanu par aktieru pašrealizāciju 

un darba kvalitātes novērtēšanu, ľemot vērā skatītāju dzimumu, vecumu, 

izglītību, sociālo statusu.  

2.1. Aktieru pašrealizācijas empīriskā pētījuma saturs un organizācija 

Šajā nodaļā empīriski pētīta un analizēta teātra aktieru pašrealizācijas prakse, 

nodarbinātība un repertuāra ietekme uz aktiera darbības kvalitāti. Pētījumā nozīmīgi ir atklāt 

aktiera darba un pašrealizācijas veicinošos faktorus noteiktā darbības vidē un plašā auditorijā. 

Apstrādājot intervijas, anketas, testus, pašrealizācijas reālā līmeľa noteikšanai izmantoti 

izstrādātie un teorētiski pamatotie kritēriji, rādītāji un to kvalitātes līmeľi. 

Latvijas teātros aktieri reti saskārušies ar zinātniskiem pētījumiem par savu 

māksliniecisko darbību, ar ko skaidrojama aktieru un ekspertu atsaucība zinātnisko datu 
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ieguves procesā. Personīgās attiecības nodrošināja atklātību un savstarpēju uzticēšanos 

pilotintervijās (Plotnieks, 1971), kas tika ierakstītas diktofonā. Visas audio intervijas 

reģistrētas Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra muzeja fondos. Pētījumā piedalījās 75 (69+6) 

aktieri (vecumā līdz 30 gadiem – 16 aktieri, vecumā no 31 līdz 45 gadiem – 34 aktieri, 

vecumā no 46 un vairāk – 19 aktieri. No tiem sievietes 33 un 36 vīrieši), 208 skatītāji, kas 

pārstāvēja visas vecuma grupas, eksperti (14 teātra nozares speciālisti: teātra pētnieki, 

vēsturnieki, teātru vadītāji un 5 bijušie kultūras ministri). Eksperti detalizēti novērtēja 18 

aktieru eksperimentālās grupas pašrealizāciju un radošo darbību, izsakot vērtējumu, aizpildot 

anketas un atbildot uz interviju jautājumiem. 18 aktieru grupa veidojusies no trīs teātru 

aktieriem, kas izrādījuši iniciatīvu un atbildību. Daļa no kopējā aktieru skaita atbildes uz 

anketu jautājumiem sniedza anonīmi (4. un 5. pielikums) Tas lielākoties skaidrojams ar 

aktieru rūpēm par savu reputāciju attiecībā pret savu augstskolu, tās pedagogiem un savu 

pašreizējo darba devēju – teātri, kur vara koncentrēta viena vadītāja rokās. 

 Aktieru pašrealizācijas vērtēšanai tika veidota aktieru grupa, kurā iekļauti aktieri, 

kas izcelti skatītāju aptaujās. Skatītāju aptaujās tika piedāvāti visi konkrētā (tā, kura telpās 

notika anketēšana) teātra aktieri, un skatītājiem bija jāizvēlas 4 aktieri no katra teātra trupas. 

Katrs skatītājs atbildēja uz septiľiem jautājumiem ar trīs atbilţu variantiem par katru no  

4 aktieriem un 5 jautājumiem – par pašu skatītāju. Aptaujas dalībnieki aptvēra visas vecuma 

grupas: līdz 20 gadu vecumam – 15 skatītāji, no 20 līdz 30 gadiem – 43 skatītāji, no 31 līdz 45 

gadiem – 40 skatītāji un 110 skatītāji – vecāki par 46 gadiem. Tika pārstāvēti visi iespējamie 

izglītības līmeľi, sākot no pamatizglītības līmeľa līdz zinātľu doktoru līmenim: anketēšanā 

piedalījās 9 skatītāji ar pamatizglītību, 53 – ar vidējo izglītību, 56 – ar bakalaura grādu,  

88 – ar maģistra grādu un 2 zinātľu doktori. Pārstāvēti tika gan vīrieši (48 vīrieši), gan 

sievietes (160 sievietes), gan pilsētā strādājoši (135), gan ārpus pilsētas strādājoši cilvēki (54). 

Tika pārstāvēti pensionāri (19), kā arī pilsētā dzīvojoši (129) un ārpus pilsētas dzīvojoši 

cilvēki (79). Anketēšanu veica Rīgas Tehniskās universitātes studenti, kas ar teātra mākslu 

maz pazīstami, tāpēc nevarēja ietekmēt skatītāju atbilţu izvēli, toties precīzi palīdzēja tehniski 

pareizi atlasīt aktierus un aizpildīt anketas (2. un 3. pielikums). Anketu apkopošana tika veikta 

datorizēti, kas paplašināja apstrādes iespējas un atviegloja datu analīzi. Anketu jautājumi tika 

saturiski un formas ziľā pietuvināti teātra ekspertu jautājumiem un pašiem aktieriem 

paredzētajiem jautājumiem, kas attiecināmi uz radošā darba novērtējumu. Visos trijos 

empīriskā pētījumā iekļautos teātros aktieru un administrācijas attieksme bija atsaucīga un 

darba izpildi atbalstoša.  

Sareţģītāk veidota ekspertu un teātra pētnieku anketēšana. Lai tuvinātu viedokļus no 

atšķirīgiem skatpunktiem, eksperti atlasīti no vairākām grupām: teātra pētnieki un eksperti no 
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teātriem, ţurnālisti, pedagogi veidoja vienotu grupu, kas novērtēja atlasītos 18 aktierus, 

novērtējot šo aktieru pašrealizāciju, viľu lomu teātra mākslinieciskajā darbībā, viľu atbilstību 

izvēlētajai profesijai. No kopējām aktieru anketām tika atlasītas 18 anketas, kas pārstāvēja 

visus trīs teātrus, un bija ar pamanāmu pašrealizāciju gan teātrī, gan ārpus tā. Ekspertu un 

skatītāju veiktie atsevišķu aktieru novērtējumi pieejami tikai pētījuma autoram un darbā 

parādās kodēti ar skaitļiem no 1 līdz 18. 

Teātra ekspertu kopu veidoja bijušie kultūras ministri, teātru vadītāji, teātra nozares 

pedagogi un teātra pētnieki (zinātnieki). Viľiem par katru no 18 aktieriem (1.pielikums), kas 

pārstāvēja trīs Latvijas teātrus, bija jāatbild uz 17 jautājumiem (kopā katram ekspertam tika 

piedāvāts atbildēt uz 306 jautājumiem). Anketas ekspertiem tika nosūtītas elektroniski ar 

stipri ierobeţotu izpildes laiku un tika apkopotas elektroniskā formātā. Septiľi jautājumi bija 

savienojami ar skatītāju vērtējumam atbilstošiem jautājumiem un pārējie savienojami ar 

aktieriem uzdotajiem jautājumiem. Visi eksperti vērtēja vienus un tos pašus aktierus un 

atbildēja uz vienādiem jautājumiem (daţus aktierus daţi eksperti neatzīmēja). No Nacionālā, 

Dailes un Valmieras teātra aktieriem uz anketu jautājumiem atbildes sniedza 69 aktieri. 

Nacionālā teātra aktieru anketu aizpildīšanu, tāpat kā Dailes un Valmieras teātros, organizēja 

pētījuma autors. Visas anketas tika aizpildītas organizētāja klātbūtnē. Norādīt aktiera vārdu 

nebija obligāta prasība, ko izmantoja mazāk par trešdaļu intervējamo.  

Pensijas vecumu sasniegušie aktieri netika iekļauti izlases grupā. Aktieri tika 

orientēti atbildēt akcentēti par pašrealizāciju savā darbā teātrī, liekot uzsvaru uz pamatdarbu 

teātrī. Tomēr anketās netika ignorēta arī ārpus teātra vai ārpus aktiera profesijas 

pašrealizācijas vērtība. 

Pilota intervijas veiktas, atlasot 6 daţāda vecuma, daţādu teātru bijušos un pašreiz 

nodarbinātos aktierus, kas sevi realizē daţādos veidos un uzrāda gandrīz visu iespējamo 

profesionālo pašrealizācijas spektru, kas pārsniedz 11 pašrealizācijas virzienus.  

Empīriskais pētījums veikts šādos posmos: 

1. Pirmā posmā – no 2015. gada janvāra līdz martam. 

Pilota intervijas ar aktieriem par daţādām pašrealizācijas iespējām.  

2. Otrā posmā – no 2015. gada marta līdz 2016. gada decembrim. 

Anketu un interviju jautājumu sagatavošana ar uzdevumu par viľu savietojamību 

pētījumā. Anketu izgatavošana un intervētāju apmācība.  

Latvijas Nacionālā teātra aktieru anketēšana par pašrealizācijas iespējām teātrī. 

Valmieras teātra aktieru anketēšana par pašrealizācijas iespējām teātrī.  

Dailes teātra aktieru anketēšana par pašrealizācijas iespējām teātrī.  
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Teātra pētnieku un ekspertu (teātru vadītāju, bijušo Latvijas Republikas kultūras 

ministru, ţurnālistu) kontroles grupas pašrealizācijas novērtējums, intervijas par 

pašrealizācijas iespējām teātrī.  

3. Trešā posmā – no 2017. gada janvāra līdz maijam. 

Datu apstrāde. 

4. Ceturtā posmā – no 2017. gada maija līdz jūnijam. 

Rezultātu analīze un interpretācija. 

Disertācijas noformēšana un priekšaizstāvēšana. 

2.2. Empīrisko metožu lietošana un datu apstrāde 

Pētījuma priekšmets: aktieru pašrealizācija noteica empīrisko metoţu izvēli un to 

pielietošanas secību: 

1. Datu ieguves metodes:  

1.1. pilotintervijas ar aktieriem, 

1.2. pilotinterviju analīze un pētījuma rezultātu izvērtēšana, 

1.3. teātru aktieru anketēšana, 

1.4. skatītāju anketēšana, 

1.5. intervijas ar ekspertiem un anketēšana, 

1.6. teātru darbības un aktieru pašrealizācijas novērošana. 

2. Datu apstrādes un analīzes metodes : 

2.1. kvantitatīvās metodes: 

Aprakstošās metodes: 

grafiskie attēli, 

statistiskie rādītāji, 

secinošās statistikas metodes: 

Kolmogorova-Smirnova tests, 

Pīrsona korelācijas koeficients, 

 χ2 tests, 

Stjūdenta t-tests, 

2.2.  kvalitatīvās metodes: 

kontentanalīze, 

pašpieredzes analīze. 

Pilota intervijās ar aktieriem, audio ieraksta formā, noskaidroti pašrealizācijas 

virzieni, kas tieši vai netieši saistīti ar aktiera profesiju un profesijas apguves un izglītības 

apguves periodā iegūtām zināšanām un prasmēm. Visos gadījumos atlasīti pašrealizācijas 
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veidi, kas saistīti ar mākslām. Liela nozīme ir pašrealizācijas veidiem, kuros ir iespēja 

darboties individuāli vai mazās grupās.  

Intervijas ar aktieriem par pašrealizācijas iespējām atklāj pašrealizācijas daţādību. 

Intervijās ar populāriem latviešu aktieriem un aktrisēm (3+3) konstatēts, ka tikai pusei 

pamatdarbs ir teātrī, bet tādu, kuram tas būtu vienīgais darbs, nav neviena aktiera. Nav 

pārsteidzoši, ka populārākie pašrealizācijas veidi ir filmas, TV raidījumi un radio (īpaši 

reklāmas). Tie ir darbi ar salīdzinoši augstu materiālo atalgojumu. Līgumu konfidencialitāte 

un datu aizsardzība neļauj minēt konkrētu algu konkrētam aktierim, tomēr var gūt daļēju 

priekšstatu, izskatot teātru gada pārskatus, kas pieejami par periodiem līdz 2017. gadam 

(km.gov.lv, 2018), un no intervijās sniegtajām ziľām. Lai noskaidrotu, vai aktiera dzīves 

darbība aizpilda vajadzības pēc komunikācijas ar sabiedrību, vai rada iespēju izmantot savu 

radošo potenciālu, darba ietekmi uz ekonomisko stabilitāti, pilotaptaujai izvēlēti jautājumi 

mērķtiecīgam empīriskam pētījumam (intervijas jautājumi pielikumā). Rezultāti apkopoti 2.1. 

tabulā. 

2.1. tabula  

Aktieru pašrealizācijas veidi 
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A X X X X X X X X X 
  

B X X X X X 
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X 
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X X X X 
   

X X 
 

 

Trīs aktieri vīrieši un trīs sievietes vecumā no 30 līdz 75 gadiem intervijā atbild par 

savu aktīvo darbību profesijā un tās saistību ar savu pašrealizāciju. Tikai 50% aptaujāto par 

savu pamatdarba vietu atzīst teātri. Tas skaidrojams ar vairākām pozīcijām: vecuma grupu, 

dzimumu (dramaturģijā vienmēr pārsvarā ir vīriešu lomas, piem., Sofokls „Valdnieks Oidips‖, 

7 vīriešu, 1 sieviešu loma, V. Šekspīrs „Hamlets‖, 18 vīriešu, 2 sieviešu lomas, „Jūlijs 

Cēzars‖, 30 vīriešu, 2 sieviešu lomas, A. Čehovs „Kaija‖, 7 vīriešu un 4 sieviešu, J. Rainis 
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„Zelta zirgs‖, 8 vīriešu, 4 sieviešu lomas), vienam teātrim piesaistīto aktieru skaitu, ģimenes 

apstākļiem, veselību (Sofokls, 1975, Šekspīrs, 1964, Čehovs, 1969, Rainis, 1950). Taču šie 

trīs, kuriem ir pamatdarbs teātrī, ir aktīvi aizľemti vēl citos radošos darbos. Kādi iemesli vada 

aktierus radīt sev tādu slodzi? Maz ticams, ka šos darbus var paveikt likumos paredzētajās 40 

stundās nedēļā, neaizmirstot radošā darba specifiku – pašsagatavošanos. Darbu pedagoģiskā 

analīze, tekstu mācīšanās, fiziskās formas saglabāšana, pastiprinātas rūpes par vizuālo tēlu 

uzturēšana – tam visam vajadzīgs laiks un līdzekļi. Aktieru pašrealizācijas veidu noteikšanai 

tika organizēts pilota pētījums.  

Aktieru anketas sastādīšanā lietotas pētījumā izmantotās atziľas par pašrealizācijas 

kritērijiem, rādītājiem un līmeľiem, ietverot pedagoģiskās vērtības un pašrealizāciju 

organizējošas vērtības. Kritēriju saturu veidojot, pašvērtējums par daudzveidīgu lomu, 

klasiskā stila lomu, neordināru lomu izpildi deva iespēju izdarīt secinājumus par aktieru 

pašrealizāciju teātrī. Aktiera darbībā nozīmīga ir izrādes mērķa apzināšanās un sasniegšana, 

kam ir izstrādāti atbilstoši līmeľi. Pedagoģiskajā pētījumā nozīmīgi ir arī noteikt aktieru 

līdzdarbību teātra kolektīva mākslinieciskajā darbībā, kas dod apmierinājumu ar radošā darba 

novērtējumu un aktiera mākslinieciskās darbības sociālo novērtējumu. Ir svarīgi, lai aktiera 

pašizjūta radošajā darbībā būtu optimāla.  

Neviens no aktieriem pedagoģiskos pētījumos nebija piedalījies. Intervijas notika 

viľu pamatdarba vietās – teātros. Intervijas skaidri atklāj aktieru pašnovērtējuma treniľa un 

pieredzes trūkumu. Lielākā daļa ļoti skaidri apzinās mācību programmās apgūstamā satura 

izmaiľas un trūkumus. Visu aktieru anketas tika apstrādātas datorizēti. To veica pētījuma 

autors, lai šī privātā informācija nebūtu pieejama ārpus pētījuma robeţām. Visas anketas ir 

apzīmētas ar cipariem, kas atbilst reģistrēšanas kārtībai, ieskaitot to 18 aktieru anketas, kas ar 

aktieru piekrišanu tika uzrādīti viľu vārdi un tika iekļautas ekspertu vērtējumu anketās. Šo 

aktieru atlasi ietekmēja arī skatītāju vērtējums, kas pieļāva iespēju skatītājiem daļu no 

aktieriem neiekļaut savā vērtējumā, tātad nav pielietojamas vērtējumu salīdzināšanai. 

Intervijas satur Latvijas kultūrai nozīmīgu informāciju par aktieru pašrealizāciju, 

pašvērtējuma spējām un profesionālām mācībām.  

Ekspertu anketas pētījuma vajadzībām tika gatavotas atbilstoši nepieciešamībai 

salīdzināt aktieru pašvērtējumu un ekspertu vērtējumu par šiem aktieriem. Ekspertu anketas 

ietvēra vairākus simtus atbilţu iespējas. Lielais darba apjoms un daţi precīzi jautājumi par 

aktiera pašraelizāciju ierobeţoja ekspertu piesaisti. Daţi eksperti uz daţiem jautājumiem 

atbildes nesniedza, un arī šajā gadījumā ekspertu vārdi aizstāti ar skaitļiem. Eksperti tika 

piesaistīti no daţādām vecuma grupām. Ekspertu darbu ierobeţoja īsais izpildes laiks. Visas 

atbildes apkopotas tabulās datorizēti. 
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Vērtīgus datus aktieru pašrealizācijas un pašvērtējuma objektīvai vērtēšanai pētījums 

ieguva no skatītāju anketām. Katrs respondents tika anketēts par 4 aktieriem. Pēc pašu izvēles 

atlasot tos no konkrētā teātra trupas (respektīvi, no štata aktieriem uz anketēšanas brīdi). 

Jautājumi orientēti uz iespēju ar aktieru pašvērtējuma salīdzināšanu.  

Valmieras teātrī skatītāji varēja izvēlēties no 50 aktieriem, Dailes teātrī – no 46 

aktieriem un Nacionālajā teātrī – no 49 aktieriem. Skatītāju anketēšanā Valmieras teātrī 

piedalījās 63 skatītāji (kopā 252 anketas), Dailes teātrī intervijās piedalījās 70 skatītāji (kopā 

280 anketas) un Nacionālajā teātrī – 75 skatītāji (kopā 300 anketas).  

Visi dati un materiāli iegūti pētījuma rezultātā. 

Visu trīs grupu – aktieru, ekspertu un skatītāju – atbildes tika sakārtotas Microsoft 

Excel tabulās, lai varētu pārcelt uz SPSS programmatūru, kur gan atsevišķās mazajās grupās, 

gan apvienotajā grupā, kurā ietilpst visu grupu visas atbildes, iespējams noteikt korelāciju 

starp pastāvošajiem vērtējumiem un mijsakarības starp pašrealizācijas rādītājiem un 

vērtējumu līmeľiem. Tika aprēķināta pieļaujamā statistiskā kļūda un veikta rezultātu 

ticamības pārbaude. 

Aptauju rezultātā tika iegūtas anketas no 69 Latvijas teātru aktieriem, no kuriem 

tālāk 18 aktierus detalizēti vērtēja eksperti un skatītāji. Nosacīti pieľemot šo 18 aktieru izlasi 

par eksperimentālo grupu un atlikušo 51 aktieri par kontroles grupu (kuri deva pašvērtējumu 

un kurus vērtēja skatītāji), sākotnēji tika noskaidrots, vai abu aktieru izlašu respondentu 

pašnovērtējumi uzskatāmi par līdzīgiem (tas ir, starp šo grupu vērtējumu rezultātiem nepastāv 

statistiski nozīmīgas atšķirības). Šī jautājuma noskaidrošana ir pamats korektai pieľēmumu un 

secinājumu izdarīšanai. 

 Novērtējot rezultātus (sk. 2.2. tabulu un 6.pielikumu), konstatēts, ka atšķirības 

pašvērtējumā – 18 aktieri un 51 aktieris – nepastāv, jo atšķirības vērtējumos (Sig > 0,05) nav. 

Tātad šie 18 un 51 savstarpējas atšķirības neuzrāda.  

Iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka tālākai izpētei ekspertu vērtējumam atlasīto 18 

aktieru pašnovērtējums ir līdzīgs pārējo (skatītāju vērtēto) aktieru pašvērtējumam, kas faktiski 

ļauj pēc šiem rezultātiem ar zināmu izlases kļūdu vērtēt Latvijas aktieru pašrealizāciju. Tā kā 

intervēšana ir darbietilpīga, pētījuma autors palika pie eksperimentālās 18 aktieru grupas, 

kuras vērtēšanā tālāk piedalījās eksperti.  

Lai detalizētāk analizētu aktieru pašvērtējumu, ľemot vērā skatītāju un ekspertu 

vērtējumu (kas līdz ar 69 aktieriem un 17 jautājumiem par katru ir praktiski nerealizējams 

uzdevums), izmantoti statistikā pieľemti paľēmieni. Lai statistiskā kļūda būtu saprotama un 

korekta, tika samazināts salīdzināmo aktieru skaits no 69 uz 18 un pārbaudīta iespējamā kļūda 

pēc formulas: 
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n = 
1 

∆
2
 +  

1 

 (formula no Kristapsone, 2014, 212) N 

∆
2
 ja n=18 un N=51 

 

19% 

∆
2
 b n=18 un N=300  23% 

∆
2
 c n=69 un N=300  11% 

∆
2
 d n=18 un N=69  20% 

 

Kļūda tika aprēķināta (∆), ja dramatiskā teātra aktieru skaits Latvijā ir 300 (precīzu 

datu nav, bet Latvijas profesionālo aktieru apvienības (LaPAA) datu bāze, kurā nav iekļauti 

100% visi aktieri, tuvina šim rezultātam). N=300, kopā intervēto aktieru skaits ir n=69, tad 

aprēķinātā kļūda ir  

∆2 = 1/ 69 – 1/300= 0,1115942028 

∆ = √0,1115942028 = 0,105638157 

∆ = 10,56% 

Eksperimentālā grupa ir 18 aktieri un 51 aktieris, kas arī piedalījās pētījumā.  

∆2 = 1/ 18 – 1/51= 0,03594771241 

∆ = √0,03594771241 = 0,18959881966 

∆ = 18,96% 

Sastāda no 20,3% līdz 10,56% un ir pieļaujamajās robeţās (Kristapsone, 2014). 

Lai uzskatītu izlasi par reprezentatīvu, izlases kļūda nedrīkstētu pārsniegt ∆ = 5%.  

 2.2. tabulā „Korelācijas piemēri‖ (pilnā apjomā sk. 6. pielikumā), piemēram, 

redzamas korelācijas starp „varu izpildīt klasiskā stila lomas‖ un „varu izpildīt neordināras 

lomas‖, „mērķi sasniedzu‖, „esmu pašrealizējies kā aktieris ne tikai teātrī‖. Ar „mērķi 

sasniedzu‖ ir korelācijas „varu izpildīt klasiskā stila lomas‖, „apzinos izrādes mērķi‖, 

„attieksmi pret darbu nosaka situācija‖, „esmu apmierināts ar mana radošā darba 

novērtējumu‖, „mani apmierina mana radošā darbība‖ un „esmu pašrealizējies kā aktieris ne 

tikai teātrī‖. Tās ir statistiski nozīmīgas sakarības, un tas nozīmē, ka lielākā daļa aktieru varētu 

apgalvot, ka ir radoši un jūtas pieprasīti ne tikai teātrī. Tātad šajos jautājumos mijsakarības ir 

konstatētas. 
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2.2. tabula  

Korelācijas piemēri 

  

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

klasiskā 

stila 

lomas 

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināras 

lomas 

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju 

kā izcilu 

Šī aktiera 

darbs 

teātrī ir 

interesants 

Šī aktiera 

darbs arī 

ārpus 

teātra ir 

interesants 

Es 

apmeklēju 

teātri, jo 

man patīk 

aktieru 

spēle 

Šis teātris 

mūsu 

ģimenē 

ilgus gadus 

ir augstu 

vērtēts 

Pašrealizējies 

kā aktieris ne 

tikai teātrī 

Pearson 

Correlation 
,424 ,409 ,411 ,417 ,422 ,158 ,391 

Sig. (2-

tailed) 
,079 ,092 ,090 ,085 ,081 ,531 ,109 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Pašrealizējas 

radošā darbā 

teātrī 

Pearson 

Correlation 
-,240 -,256 -,263 -,275 -,296 -,193 -,281 

Sig. (2-

tailed) 
,337 ,305 ,291 ,270 ,233 ,443 ,258 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Manuprāt 

aktieris lieliski 

izpilda 

klasiskā stila 

lomas 

Pearson 

Correlation 
1 ,996** ,997** ,993** ,991** ,502* ,967** 

Sig. (2-

tailed) 
  ,000 ,000 ,000 ,000 ,034 ,000 

N 

18 18 18 18 18 18 18 

Manuprāt 

aktieris lieliski 

izpilda 

neordināras 

lomas 

Pearson 

Correlation 
,996** 1 ,993** ,996** ,989** ,544* ,976** 

Sig. (2-

tailed) 
,000   ,000 ,000 ,000 ,020 ,000 

N 

18 18 18 18 18 18 18 

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju kā 

izcilu 

Pearson 

Correlation 
,997** ,993** 1 ,995** ,995** ,483* ,970** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000   ,000 ,000 ,042 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Šī aktiera 

darbs teātrī ir 

interesants 

Pearson 

Correlation 
,993** ,996** ,995** 1 ,994** ,532* ,984** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000   ,000 ,023 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Šī aktiera 

darbs arī ārpus 

teātra ir 

interesants 

Pearson 

Correlation 
,991** ,989** ,995** ,994** 1 ,511* ,976** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000   ,030 ,000 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Es apmeklēju 

teātri, jo man 

patīk aktieru 

spēle 

Pearson 

Correlation 
,502* ,544* ,483* ,532* ,511* 1 ,632** 

Sig. (2-

tailed) 
,034 ,020 ,042 ,023 ,030   ,005 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Šis teātris 

mūsu ģimenē 

ilgus gadus ir 

augstu vērtēts 

Pearson 

Correlation 
,967** ,976** ,970** ,984** ,976** ,632** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005   

N 18 18 18 18 18 18 18 
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Aktieru un ekspertu savstarpējās korelācijas pārbaude uzrāda daţādas sakarības. Tā, 

piemēram, „es pašrealizējos radošā darbā teātrī‖ korelē ar „līdzdarbojas teātra radošās 

programmas veidošanā‖, „aktiera darbs novērtēts adekvāti/ esmu novērtēts‖ un „aktiera darbs 

šajā teātrī ir vajadzīgs/ jā‖. Savukārt pētot aktieru un skatītāju sakarības, uzrādās šādi 

korelācijas piemēri (sk. 6.pielikumā) – „Es pašrealizējos daudzveidīgi (radio, kino, gleznoju, 

utt.)‖ ar „Manuprāt aktieris lieliski izpilda klasiskā stila lomas – bieţi‖, „Manuprāt aktieris 

lieliski izpilda neordināras lomas – bieţi‖, „Šo aktiera darbu novērtēju kā izcilu – bieţi‖, „Šī 

aktiera darbs teātrī ir interesants – bieţi‖, „Šī aktiera darbs arī ārpus teātra ir interesants– 

bieţi‖, „Es apmeklēju teātri, jo man patīk aktieru spēle– bieţi‖. Līdzīga ir arī ekspertu un 

skatītāju interviju atbilţu korelācija. 

Statistiski nozīmīgās korelācijas aktieru pašvērtējumā un ekspertu vērtējumā liecina, 

ka pašvērtējuma novērtējuma savstarpējās sakarības abās izlasēs (aktieru un ekspertu izlasē) ir 

līdzīgas. Tas nozīmē, ka abu pušu vērtējums uztverams kā salīdzinoši objektīvs. 

Ekspertu atlase veikta pēc brīvprātības principa un pieļāva daļai ekspertu atteikties 

no dalības anketēšanā un intervijās. 

2.3. Aktieru pašrealizācijas pašvērtējums 

Veiktās intervijas un anketas ļāva precīzāk izstrādāt un atklāt aktiera pašrealizācijas 

iespējas, atklāt pašrealizāciju bremzējošos un stimulējošos faktorus, noskaidrot aktieru spēju 

veikt pašnovērtējumu. Aktieru pašrealizācijas pētīšanai izmantotas intervijas, aptaujas, 

novērojumi par daţādu lomu izpildi teātros un aktieru profesionālās darbības produktivitāti, 

jautājumi par daţādu lomu izpildi, kas uzrāda aktiera profesionālās darbības produktivitāti. 

Pētījumā bija nozīmīgi spēt noteikt aktieru attieksmi pret savām vajadzībām profesijā un pret 

savu sociālo grupu, kas ietekmē pašrealizācijas procesu. Pētot aktieru pašrealizāciju, tika 

pētīts un noteikts aktiera mākslinieciskās darbības līmenis, pašizjūta mākslinieciskajā darbībā. 

Pētījumā bija nepieciešams noteikt radošās darbības pašnovērtējumu un rezultātā konstatēt 

pašrealizācijas daudzveidību, pašrealizācijas līmeni teātru aktieriem. 

Aktieru pašrealizācijā viens no būtiskākajiem komponentiem ir radošās darbības 

mērķa apzināšanās un tā sasniegšanas pašvērtējums. Pedagoģisks nosacījums aktieru 

pašrealizācijā ir pozitīva attieksme pret darbību, īpaši pret māksliniecisko darbību. Pozitīva 

attieksme ir mijiedarbībā ar pašrealizācijas efektivitāti. 

Empīriskajā pētījumā iegūtie rezultāti par pašrealizācijas efektivitāti tika analizēti, un 

analīze tika sākta ar aktiera attieksmi pret sevi un citiem. Šajā kritērijā rādītājs ir savas 

darbības mērķtiecība: mērķa apzināšanās un mērķa sasniegšana. Mērķis ir domās prognozēts 

darbības rezultāts. Aktierim ir īpaša vajadzība apzināties pašrealizācijas mērķi darbībā, jo 
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mērķis kā prognozēts rezultāts aktierim emocionāli palīdz pašrealizācijas procesā. Apzinoties 

savu pašrealizācijas mērķi, aktieri var organizēt sadarbību ar sava radošā kolektīva partneriem 

– kolēģiem, reţisoru, citiem izrādes līdzdalībniekiem, lai sasniegtu radošā darba projekta 

mērķi. Tas ir saistīts ar skatītāju: ar ko iepriecināsim vai apbēdināsim skatītāju, ar ko 

pārsteigsim viľu? Empīriskais pētījums uzrāda, ka arī aktieru vidē pastāv pretruna starp mērķa 

apzināšanos un mērķa sasniegšanu (skatīt 2.1. attēlu). 

 

2.1. attēls. Mērķa apzināšanās un sasniegšana  

 

Mūsdienu aktiera radošā darbība ne vienmēr ir sakārtota atbilstoši autora un reţisora 

iecerei. Mērķi apzinās „vienmēr‖ un „bieţi‖ 83% aktieru. Izrādes mērķi sasniedz „vienmēr‖ 

un „bieţi‖ 78% aktieru. Ja aktieris neapzinās mērķi, vai var to sasniegt? Izrādās, mērķa 

sasniegšanai ar tā apzināšanos vien ir par maz. 2.1. attēlā redzams iespaidīgais „vienmēr 

mērķi apzinošais‖ un lielā atšķirība ar „mērķi sasniedz vienmēr‖. 32% ar apzinātu mērķi pret 

3% mērķi sasniegušajiem. Šādas izmaiľas var daļēji izskaidrot ar nepadarīto tā saucamajā 

„galda periodā‖, kad radošā brigāde vai tās vadītājs izklāsta ieceri, izvirza uzdevumus, kas 

trupai jāveic, analizē materiālu, pie kura jāstrādā, un izvēlas līdzekļus nosprausto mērķu 

sasniegšanai. 

Anketas uzrāda, ka tikai 32% anketēto aktieru apzinās izrādes mērķi vienmēr un 17% 

izrādes mērķi apzinās reti. 68% aktieru radošajā darbībā pētījumā uzrāda nepilnības apzināt 

un saskatīt mērķi. 
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2.2. attēls. Mērķa apzināšanās un sasniegšana  

  

 

Mērķa apzināšanās ir mijsakarībā ar prognozi, kāds rezultāts jāsasniedz. Daudzos 

gadījumos pirms izrādes veidošanas jautājumi par mērķa apzināšanos un sasniegšanas veidu 

nav skaidri. Kā uzrāda pētījums (sk. 2.2. attēlu ), vecuma grupā līdz 30 gadiem un grupā virs 

46 gadiem neviens neuzrāda ―mērķi sasniedz vienmēr‖. Tas izskaidrojams ar augstāku 

pašvērtējuma pieredzi un kritiskāku sevis novērtējumu vecākajā aktieru grupā. Šai grupai 

augstākais rādītājs „reti‖ sasniedz mērķi (13%). Arī mērķa apzināšanā šai grupai lielākais 

„reti‖ rezultāts – 10%, kas būtu jāpēta atsevišķi. Jaunākajai grupai (līdz 30 gadiem) apziľa par 

savām spējām vēl studiju gadu iespaidā ļauj kritiski vērtēt mērķa sasniegšanu radošajā 

darbībā, kontekstā ar kolēģu un ţurnālistu vērtējumu. Šajā grupā ir visaugstākā mērķa 

apzināšanās un nav neviena, kas apzinātos mērķi „reti‖. 

Visaugstākā pašapziľa ir vecuma grupai no 31 līdz 45 gadiem, kad ir vislielākā 

slodze un uzkrāta ievērojama skatuves darbības pieredze. Tomēr dati uzrāda, ka šajā vecuma 

grupā mērķi „vienmēr‖ apzinās 41% aktieru un 12% mērķi apzinās „reti‖. Lielākā daļa  
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(47% no šīs grupas) „bieţi‖ apzinās savas radošās darbības mērķi. Par paškritikas 

(pašvērtējuma) nepilnībām liecina procenti, kas „vienmēr‖ sasniedz mērķi. 

Analizējot empīriskā pētījuma rezultātus pa vecuma grupām, var secināt, ka grupā, 

kurā ietilpst aktieri līdz 30 gadiem, mērķi „vienmēr‖ apzinās katrs ceturtais (25%), kamēr 

pārējie šīs grupas pārstāvji to apzinās „bieţi‖ (75%). Mērķi sasniedz „bieţi‖ 81% no šīs 

grupas, 19% to sasniedz „reti‖, bet „vienmēr mērķi sasniedzu‖ neuzrāda neviens no šīs 

grupas. No otrās vecuma grupas – no 31 līdz 45 gadiem – 41% apzinās mērķi ―vienmēr‖, 

„bieţi‖ apzinās 47%, un 12% apzinās mērķi „reti‖. Tie ir aktieri no noslogotākās un pētījuma 

lielākās vecuma grupas. Nobriedušākā vecuma grupā (vecumā virs 46 gadiem) mērķi apzinās 

―vienmēr‖ tikai 11% aktieru, ―bieţi‖ apzinās 53% no šīs aktieru grupas, bet 37% izrādes 

mērķi apzinās ―reti‖. No anketētajiem aktieriem mērķi apzinās ―reti‖ 16% aktieri. Tā ir 

satraucoša problēma, kuras iemeslus ir vērts pētīt. Ar mērķa sasniegšanu šajā anketēto aktieru 

grupā ir sliktāka situācija, jo ―reti‖ mērķi sasniedz 23% aktieru. Ir 74% aktieri, kas ―bieţi‖ 

sasniedz mērķi, bet ―vienmēr‖ mērķi sasniedz 3% no anketētajiem aktieriem. Šajā pētījumā 

bieţi izceļas pašvērtējuma problēma, kas visā pētījumā parādās kā maz apzināts 

pašrealizācijas komponents, kas ir pamats mērķtiecības veidošanai. 

Jau minēts, ka pirms izrādes veidošanas jautājumi par mērķa apzināšanos un 

sasniegšanu ne vienmēr ir skaidri. A. Špona un I. Čamane uzskata, ka mērķtiecīga un sekmīga 

personība salīdzina savu rīcību ar savu mērķi, rezultātu, ko vēlas sasniegt, un novērtē 

sasniegto (Špona, Čamane, 2009). M. Bernarde disertācijā norāda, ka pašvērtēšanā būtiska ir 

izvirzītā mērķa un sasniegtā rezultāta salīdzināšana. Personība mērķtiecīgi salīdzina mērķi ar 

rezultātiem un vērtē savu izaugsmi, tā sekmējot pašattīstību (Bernarde, 2014, 33 lpp.). 

Interesi izraisa 2.3. attēls, kurā rezultāti noteikti atsevišķi katrai grupai no visu 

anketēto aktieru kopskaita. Tas parāda, ka mērķi apzinās „vienmēr‖ 29% anketēto aktieru, 

bieţi apzinās 55%, un 16% apzinās mērķi reti. Iepriecinoši, ka 75% aktieru mērķi sasniedz 

bieţi un 4% to sasniedz vienmēr. Tātad gandrīz 79% mērķi sasniedz bieţi vai vienmēr. Tomēr 

vairāk par piektdaļu mērķi sasniedz reti, un viens no iemesliem šādiem rādījumiem pētījumā 

ir aktieru ierobeţotās pašrealizācijas iespējas ilgākā laika periodā, par ko liecina atbilde „reti‖. 

Mērķa neapzināšanās pirms izrādes ierobeţo aktieru pašrealizāciju. Pētījumā 

konstatēta pretruna starp mērķa apzināšanos pirms izrādes un mērķa sasniegšanu izrādes 

beigās. Tā liecina par aktieru un reţisoru nepilnīgu savstarpējo sadarbību izrādes 

sagatavošanas procesā. 
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2.3. attēls. Mērķa apzināšanās un sasniegšana  

 

Piemēram, var salīdzināt vīriešu un sieviešu attieksmes pret dotā mērķa apzināšanos 

un sasniegšanu. 

 

2.4. attēls. Mērķa apzināšanās un sasniegšana (vīrieši, sievietes)  

 

2.4. attēlāvērojams, ka vīrieši mērķi bieţāk apzinās „vienmēr‖ un „reti‖, toties 

sievietes daudz vairāk norādīja, ka mērķi apzinās „bieţi‖. Tikmēr mērķa sasniegšanā visos 

trijos rādījumos visi aktieri uzrāda praktiski vienādu rezultātu, un nelielās atšķirības „bieţi‖ 
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un „reti‖ kategorijās nerada pamatu analizēt šos jautājumus kā konkrētam dzimumam 

raksturīgu pazīmi.  

Vīriešu aktieru ir skaitliski vairāk. Pētījumā iesaistītajos teātros bija 75 aktieri un  

70 aktrises; pētījumā anketēti attiecīgi 36 aktieri un 33 aktrises. 15% vīriešu mērķi apzinās 

„reti‖, un arī 25% vīriešu mērķi sasniedz „reti‖. Sieviešu aktrišu grupā ir 13%, kas apzinās 

mērķi, un 16%, kas mērķi sasniedz „reti‖. Sievietes skaitliski vairāk sasniedz mērķi „bieţi‖ un 

„vienmēr‖. Šādi dati liecina par nepilnībām aktieru izglītībā un reţisoru darbā ar aktieriem 

izrādes sagatavošanas procesā. Aktieru pašrealizācijā būtiska nozīme ir mērķim profesionālā 

radošā darbībā.  

Izprotot aktiera darba organizācijas specifiku, katra jauna radoša darba iniciētāji 

(visbieţāk neiekļaujot aktierus šajā procesā) ir teātru vadītāji, iestudējuma reţisors ar daļu 

radošās komandas. Pedagoģiskā analīze par aktieru mērķa apzināšanos un sasniegšanu ir 

salīdzināta ar teātra mērķu apzināšanu.  

Šī problēma rosināja analizēt teātru plānotos darbības mērķus, ko katrs kolektīvs 

izvirza savai darbībai noteiktam laika posmam. Dailes teātris savu mērķi formulē šādi: Dailes 

teātrī vienmēr strādājuši talantīgi sava laika mākslinieki: reţisori, aktieri, scenogrāfi, kostīmu 

mākslinieki, komponisti. Mākslas patiesība vienmēr ir bijusi svarīgāka par dzīves patiesību. 

 Savā mājas lapā Dailes teātris sola iedziļināties eksistences mūţīgajos jautājumos un 

personībās, kas virza esamības gaitu. Dailes teātra mērķis ir liela forma, lielas idejas un 

neordināras personības, uz ko tiecas Dailes teātrī. „Mēs bijām, esam un būsim bezkaunīgi un 

kaitinoši, tāpat kā radoši, emocionāli un mīlami‖ (Dailes teātris, 2018). 

Nacionālā teātra definētā „misija ir būt par nacionālas nozīmes kultūras un mākslas 

centru, kura mērķis ir iepazīstināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu ar teātra mākslas un 

kultūras norisēm un aktualitātēm, akcentējot nacionālās vērtības. 

Latvijas Nacionālā teātra vīzija nākotnē paredz teātrī koncentrēt vērtīgāko teātra 

mākslā un kultūrā, regulāri iepazīstinot skatītāju ar latviešu klasiku, ar oriģināldramaturģiju, 

cittautu teātra pieredzi un aktualitātēm‖ (Latvijas Nacionālais teātris, 2018). 

Valmieras teātra kolektīvs plāno kļūt par pārliecinošu Vidzemes reģiona kultūras 

centru, kopjot klasisko vērtību un kultūridentitātes visdaţādākās formas, tai pat laikā 

saglabājot eksperimentāla inkubatora iespējas. Teātra misija ir radīt daudzpusīgu un 

laikmetīgu teātra mākslu daţādām Latvijas sabiedrības grupām. 

Valmieras teātrim stratēģiskais mērķis ir veicināt psiholoģiski pilnvērtīgu, 

ekonomiski aktīvāku sabiedrību, kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas 

pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu (Valmieras teātris, 2018). 
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Teātru publiskotās misijas un mērķi orientēti reizē uz visu sabiedrību, kas varētu būt 

teātra skatītājs ierēdniecības izpratnē. Gan paši teātru aktieri, gan pastāvīgais apmeklētājs (par 

tā esamību liecina pētījuma dati) ar grūtībām atradīs sev izmantojamu teātru nosprausto 

mērķi. 

Empīriskais pētījums parāda, ka mērķa sasniegšanas apziľa stipri pārsniedz mērķa 

apzināšanos, kas nozīmē, ka par darba rezultātiem aktieri runā vairāk nekā par apzinātu mērķu 

izvirzīšanu. Lai pašrealizācija varētu būt apzināta, ir jāizprot, kas aktierim ir jāsasniedz, kā 

aktieri ietekmē skatītāju emocijas un apziľu, vai ir iespējams ietekmēt viľu darbības 

mērķtiecību. Mērķa sasniegšana, pēc pētījuma datiem, ir daudz bieţāka nekā mērķa 

apzināšanās. Tā ir vēl viena pretruna, ko atklāj empīriskais pētījums. Reţisoram iestudējumā, 

jau sākot ar lomu sadali, skaidrāk jādefinē mērķis kas sasniedzams. Respektējot reţisora-

mākslinieka tiesības un respektējot viľa individuālo vēlmi pašrealizēties, teātros bieţi tiek 

pieļauta reţisora nepilnvērtīga sadarbība ar teātra aktieriem, kuriem nav skaidrs izrādes, viľu 

lomas izrādē un viľa paša individuālais mērķis, ko pētījumā uzrāda dati par aktieru mērķu 

apzināšanos. Intervijās ar aktieriem (ar M. Bērziľu, I. Stradu) tiek pieminēts, kā aktieri kopā 

ar reţisoru strādā pie lugas teksta, kopīgi meklējot izrādes virsuzdevumus, mērķus. Mērķa 

kopīgi meklējumi ne vienmēr vainagojas panākumiem, un, ľemot vērā ekonomikas zinātnes 

atziľas, būtu jāierobeţo grupas darbs, izvirzot mērķus. Kamerizrāţu popularitāti reţisoru 

vidū, iespējams, nosaka priekšrocība, ka ansamblis ir neliels un tā darba izmaksas ir 

salīdzinoši nelielas. Lielāku ansambļu izrādēs reţisoram, jau darbu uzsākot, jābūt skaidram 

gan savam, gan izrādes, gan katra aktiera mērķim un uzdevumam.  

Nesen Valmieras teātrī tika iestudēta luga ―Fantočini noslēpums‖ pēc pasaulē 

ievērojama literāta darba motīviem ar lielisku aktieru ansambli, ārzemju radošo brigādi, lielu 

finansējumu un specefektu māksliniekiem. Pirmizrāde, ieskaitot ar ielūgumiem ieaicinātos 

viesus, noritēja pa pusei pilnā zālē. Nākamās piecas izrādes bija vēl sliktāk apmeklētas. Izrāde 

tika noľemta no repertuāra. Nevar apgalvot, ka mērķa nebija, ka tas nav bijis izrādes 

dalībniekiem. Mērķi vai nu neizdevās īstenot (R. Bredberija (1920 – 2012) darbs netika 

rakstīts skatuvei), vai mērķis nebija saskaľots ar reālajām iespējām. Tiekšanās pēc 

pašrealizācijas nav garantija pozitīvai pašrealizācijai. Laiks, kad tika radīts šis 

jauniestudējums, un līdzekļi jānoraksta kā radoša neveiksme.  

Pētījums pierādīja – pat tad, ja izrādei ir mērķis, tas ne vienmēr ir saprotams visam 

teātra kolektīvam. Izrāde neieinteresēja skatītāju, un tas ir pats sliktākais. Administrācija 

nodrošina pirmizrādes biļešu izpārdošana bez saistības ar faktisko jauniestudējuma kvalitāti. 

Nākamās izrādes apmeklētību jau ietekmē pirmās izrādes skatītāji un mediji. Izrādē viss it kā 

notiek, bet skatītājus tā nesasniedz. Vairāki desmiti tūkstoši eiro nenodrošina mērķa 
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sasniegšanu. Rezultātā mērķis nav sasniegts, jo aktieris neiedarbojas ne uz skatītāju prātu, ne 

jūtām. Netika pienācīgi iesaistīts aktieru intelekts, emocijas un griba. Šāds aktieru veikums 

izrādē liecina, ka aktieri nav apzinājušies izrādes mērķi un nav arī to sasnieguši. Psiholoģiski 

aktieru sagatavošana lugas lasīšanai un iestudēšanai ir svarīga no mērķa apzināšanās viedokļa. 

Radošajā darbībā teātrī noteiktām profesijām šodienas Latvijas teātros ir savas ar izrādi 

saistītas izvēles iespējas. Shēmā to iespējams attēlot šādi: 

 

2.5. attēls. Iespējamā pilnvērtīgākā ietekme uz jauniestudējumu 

 

Katrā teātrī un katrā individuālā gadījumā ir savas nianses: populārs reţisors jau 

sākotnēji var izvēlēties teātri, kurā vēlas iestudēt jaunu darbu, vēlas pašrealizēties jaunā 

pakāpē. Direktors (saukts arī: Intendants, Valdes priekšsēdētājs, Valdes loceklis) lielāko daļu 

savu izvēles iespēju var deleģēt citiem, kas gan iespējams tikai teātros, kuros atsevišķi ir arī 

mākslinieciskā vadītāja vai galvenā reţisora amats. Tiem nereti tiek uzticēta visu radošo 

jautājumu risināšanā. Augšminētajā 2.5. attēlā ir atzīmētas aktiera izvēles iespējas. Šādas 

aktiera iespējas gan sastopamas ļoti reti (Орлов, 2011, 91), un tām nav sistēmisks raksturs 

latviešu teātrī. Šādu iespēju nevalstiskie teātri var piedāvāt Latvijas aktieriem, aicinot uz 

sadarbību. Attēlā nav atzīmēta vēl viena aktieru izvēles iespēja – mainīt teātri vai viesoties 

cita teātra iestudējumā. Tā nav izplatīta prakse. Visbieţāk tiek izmantota iespēja no perifērijas 

teātriem (Valmieras, Liepājas, Daugavpils) pārcelties uz galvaspilsētu Rīgu, kur 

pašrealizācijas iespējas ir plašākas, izaugsmes iespējas – vilinošākas. Mērķis šādai darba un 

dzīves vietas maiľai ir kvalitātes rādītāju celšana un lielākas pašrealizācijas iespējas. Ir daudz 
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veiksmīgu piemēru: Indra Roga no Daugavpils, Ģirts Ķesteris no Valmieras, Juris Bartkevičs 

no Liepājas. Bet ir arī ne mazums pretēju piemēru. 

Empīriskajā pētījumā fiksētais aktieru pašvērtējums kopā ar citām salīdzināmām 

pētījuma pozīcijām ļauj secināt, ka aktieri nav vingrinājušies sevi vērtēt.  

Mērķis ir aktieru pašrealizācijas rādītājs kritērijam „attieksme pret darbu‖. Skaidra 

mērķa apzināšanās mobilizē aktierus un ļauj labāk sagatavoties lomām. Tā liek apzināties, 

kādas darbības aktieriem papildus veicamas: kas vēl lasāms, dziedams vai maināms tēla 

vizualitātē, kādas jaunas prasmes vēl apgūstamas u. tml. Katram jaunam radošajam 

uzdevumam jāmeklē jauni specifiski papildinājumi savai skatuviskajai nepieciešamībai 

pašrealizēties. 

Mērķtiecība ir personības gribas svarīgākā īpašība un izpauţas prasmē pašrealizēties, 

izvirzīt un sasniegt mērķi. M. Bernarde savā promocijas darbā raksta: ―1. Mērķis ir kā 

darbības pamatmotivācijas veids un 2. Mērķis kā cilvēka domāšanas un darbības noteiktu 

virzienu reprezentācija‖ (Bernarde, 2014, 19 ). 

Intervijas ar aktieriem un anketas liecina par vāju gatavību izvirzīt mērķi savā 

darbībā, kā arī neapgūtu vai daļēji pazaudētu mērķtiecību aktieru radošajā darbībā. Kā visas 

prasmes, arī šī attīstās, to regulāri lietojot un pašvērtējot. Mērķa esamība raksturo arī 

pašrealizācijas intensitāti. Mērķa sasniegšana ir mijsakarībā ar aktiera attieksmi pret profesiju. 

Attieksme ir integratīva aktieru pozitīva īpašība. Pozitīva attieksme sekmē pozitīvu 

aktieru pašrealizāciju izrādes procesā. Tas var būt attieksmē pret lomu. Loma var arī nepatikt, 

luga vai autors var nepatikt, arī ar reţisoru var būt grūti sadarboties. Tad attieksme izpauţas 

lomas izpildē. Negatīva attieksme pret darbu traucē pozitīvai pašrealizācijai. Iespējams izdalīt 

trīs veidus aktieru attieksmei pret darbu: situatīva attieksme, paradumu attieksme vai 

pašregulēta attieksme. 

Daļai aktieru ir paradumu attieksme. Viľi ierodas darbā vairākas stundas pirms savas 

izrādes, viľiem ir rituāls kā gatavoties darbam, gan mājās, gan teātrī. Jānis Osis, viens no 

ievērojamākajiem 20. gadsimta Nacionālā (Drāmas) teātra aktieriem, pirms lasīja jaunu lugu, 

uzvilka baltu kreklu, uz galda uzlika šķīvi ar svaigiem augļiem un tikai tādā atmosfērā ķērās 

pie darba. Vēl senākos laikos aktrises, kam bija galvenās lomas, pirms pirmizrādes pašas 

mazgāja skatuves grīdu. Attieksmju pētniecībai nopietni pievērsusies profesore A. Špona, 

kura uzskata: ―Noturīgu attieksmju veidošanās pamats ir paradumi. Tie uzskatāmi par cilvēka 

automatizētu darbību, kas nostiprinās sistemātiskos vingrinājumos pieredzes uzkrāšanas 

procesā, zināšanu apguves un prakses vienotībā (Špona, 2006, 57). Paradums darbā ir viens 

no cilvēka dzīves kvalitātes rādītājiem. Šādos gadījumos attieksme pret darbu ir pozitīva, 

cilvēks ir priecīgs, atbildīgs, jūtas brīvs savā darbībā. Nav nepārtrauktas nospiestības izjūtas, 
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nejūtas komandēts, ar apspiestu iniciatīvu. Šāds aktieris jūtas līdztiesīgs radītājs kopā ar 

reţisoru un pērējiem izrādes dalībniekiem. Aktieriem – tāpat kā visiem citiem cilvēkiem – 

pašrealizācijai darbībā svarīga ir līdztiesības un taisnīguma izjūta.  

Pozitīva attieksme pret darba procesu veidojas, ja aktieris pats var regulēt savu 

attieksmi. Aktieris izrādē, atbilstoši sadarbībai ar skatītāju, ar partneriem var profesionāli 

mainīt attieksmi jeb to regulēt, izjūtot, ka šajā vietā un laikā nevar savu darbu darīt formāli, ka 

ir jārīkojas atbilstoši situācijai. Viens no visspilgtākajiem aktieriem šajā ziľā bija Kārlis 

Sebris ar viľam piemītošo atbildību un autoritāti. Viľš vienmēr virzījās uz mērķi. Tas 

precizēja viľa un publikas sadarbību.  

 Īpaši svarīga aktiera pašregulācija ar skatītāju ir specifiskās aktieriskās situācijās. 

Izcilais pedagogs, aktieris un reţisors Alfreds Jaunušans, kam 2019. gadā atzīmējam 100 gadu 

jubileju, J. Smūla lugas ―Meţonīgais kapteinis Kihnu Jens‖ izrādē sareţģīto tehnisko pārbūvju 

dēļ uzturēja uzmanību ilgstoši, nezinādams cik ilgi tas viľam jādara. Izprotot, ka pārējo 

aktieru nodibinātais kontakts ar skatītāju ir pilnībā viľa rokās un ka viľš ir atbildīgs par 

darbības un domas nepārtrauktību, viľam nācās improvizēt gan ar tekstu, gan darbību. 

Pašregulācija pašrealizācijas attieksmes pilnveidošanai ir galvenais aktiera darbības 

pedagoģiskais līdzeklis.  

Pieredzējušie aktieri, kas pratuši veidot intelektuālās, emocionālās, gribas, 

neatlaidības un mērķtiecības rezerves, var jebkurā laikā un jebkurā lugā pašrealizēties 

improvizācijās. 

 

2.6. attēls. Aktiera pašregulācija teātrī 

 

Pamatā aktieris atveido un runā cita autora domas un tekstus, tomēr nereti lietojamas 

arī paša domas, paša pārdzīvojumi. Teātra mākslinieciskās darbības procesā bieţi var 
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saskarties ar interesantām idejām, bet vāju literāro materiālu. Tomēr aktieri to padara 

skatītājiem ļoti vajadzīgu un pieprasītu.  

Intervijas ar aktieriem un anketas, ka pašregulācija ne vienmēr ir pozitīva. 

Savstarpējās attieksmēs aktieri nereti parāda pašregulāciju kā pārspīlētu sevis izcelšanu un 

otra noniecināšanu, ieskaitot nepatiesu otra darba cildināšanu. Turklāt ne vienmēr tas izpauţas 

kā rakstīts vai runāts teksts. Visbieţāk aktieri tam izmanto izmaiľas mizanscēnās, nostādot 

kolēģi, partneri neizdevīgā pozīcijā, nepamatoti piesaistot skatītāju uzmanību sev un novēršot 

to no partnera, kam mērķis ir izrāde, nevis sevis izcelšana.  

Pētījuma dati parāda, ka pašregulācija savā darbā ir tikai 49% gadījumu un  

15% gadījumu ir situatīva attieksme pret savu darbu. 39% šāda situatīva attieksme ir pret 

kolektīva darbību. Tam šajā sociālajā grupā vajadzētu radīt trauksmi, jo pašregulācijai vieta ir 

tikai  

19% aktieru attieksmē pret kolektīva darbību. Darbības būtība ir ietilpīgāka par darba 

jēdzienu, jo aptver fizisko un garīgo darbu, ar fiziskās enerģijas un psihiskās aktivitātes 

izlietojuma vienību (Špona, 2006, 98). Darbība ir orientēta uz mērķi un saistīta ar attieksmi. 

Attieksme savukārt ir no pieredzes veidojusies gatavība reaģēt uz situācijām un objektiem. 

Attieksmes ietver sevī daţādas reakcijas. Tāpat nozīme ir aktiera vērtējumam, kur pozitīvas 

emocijas izraisa interesi un ietekmē rezultātu. A. Špona attieksmes definē kā ―integrētu 

personības īpašību, kas veidojas dzīvesdarbības pieredzes, zināšanu apguves, pārdzīvojuma 

un gribas piepūles vienībā un izpauţas vērtībās, mērķos, ideālos un normās‖ (Špona, 2006, 

57). Attieksme ir pamatjēdziens pedagoģijā, cilvēku būtisks raksturojums. 

Latviešu teātra leģenda Harijs Liepiľš, viens no retajiem latviešu aktieriem, kas 

aprakstījis savu dzīvi mākslā, grāmatā ―Pēr, tu melo!‖ raksta: ―Bet ir vēl kāds paľēmiens, 

kuru Smiļģis nevarēja iemācīt, to nevar iemācīt neviens reţisors. Tikai aktieris sevī var atrast 

to spēku, kas rada dvēseles aritmiju, iet caur sirdi un nerviem, līdz izplūst acīs, kuras dur 

skatītāja krūtīs‖ (Liepiľš, 1997, 56 – 57). 

Nākamais svarīgais faktors aktiera attieksmē pret darbu ir pašregulācijas nozīme 

aktiera darba organizācijā. 

2.7. attēla un 2.8. attēla diagrammās uzskatāmi parādīts, ka pašregulācijas ir aktieru 

darba organizācijas pamatā. Vienīgi ceturtdaļai aktieru līdz 30 gadu vecumam pašregulācija 

nav darba organizēšanas pamatā. Daļēji tas skaidrojams ar paša termina neizpratni. 

Pašregulācijas nozīme ―vienmēr‖ ir stabilā pārsvarā visām vecuma grupām, kas liecina par tās 

nopietno nozīmi aktieru darba organizācijā. 
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2.7. attēls. Pašregulācijas nozīme aktiera darba organizācijā 
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2.8. attēls. Pašregulācija un līdzdarbošanās teātra darbībā 

 

Līdzdarbošanās teātra darbībā nav aktieru pašrealizāciju stimulējoša, kas 

pašvērtējuma nozīmē uzrāda pašu līdzdarbošanās faktu, tomēr arī šeit izpratne par radošu 

līdzdarbību un vienkārši kolektīva darbību nav apzināta. 

 

2.9. attēls. Pašregulācijas darba organizācijas pamatā 

 

Šeit konstatējam aktrišu procentuāli lielāku pašregulāciju, jo tikai 12% gadījumu 

pašregulācija nav darba organizācijas pamatā. Tomēr jāatzīmē, ka divas aktrises atturējās 

atbildēt uz šo jautājumu. Savukārt no aktieriem neviens nav izlaidis atbildi un 19% 

pašregulācija nav darba organizācijas pamatā. Līdz ar to var konstatēt, ka šajā jautājumā 

atbildēs praktiski nav atšķirības starp dzimumiem . 
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Ja respondenti atbildējuši godīgi, tad loģiski, ka pārsvaram jābūt aktīvākās vecuma 

grupas aktieriem. Gandrīz trešdaļa no vecākās paaudzes aktieriem nav pārstāvēta. Lai arī reti, 

tomēr teātra kolektīva darbībā piedalās vairāk par 94% aktieru un tas vēlreiz apliecina šīs 

sociālās grupas spēju un prasmi aktīvi darboties sabiedrības un savās interesēs. 

 

2.10. attēls. Līdzdarbojos teātra kolektīva darbībā (vecums) 

 

Tikai 15% no visiem aktieriem norāda, ka piedalās ―vienmēr‖ un 39% norāda 

―bieţu‖ līdzdalību. Pārējās atbilde ―reti‖ gan vairāk liek saprast par nenozīmīgu piedalīšanos 

radošajā ziľā. 

 

2.11. attēls. Līdzdarbojas teātra kolektīva darbībā (vīrieši, sievietes) 
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Jēdzienu ―pašvērtējums‖ psiholoģijā ieviesis Viljams Dţeimss, ar to saprotot cilvēka 

pašizjūtu, kas izsaka apmierinātību vai neapmierinātību ar sevi. Pašvērtējumu nosaka 

panākumi vai neveiksmes . Dţeimss pašvērtējumu sasaista ar pretenzijām, kas ļauj izskaidrot 

tās atbildes, ko snieguši aktieri, kas, lai arī guvuši atzinību, tomēr turpina būt neapmierināti ar 

sevi. Proti, panākumu lielumam ir jāatbilst pretenziju lielumam. Mēdz uzskatīt, ka 

pašvērtējums ir sevis novērtējums un saistīts ar pašcieľu. Pētījumos gan pierādīts, ka augsta 

pašcieľa norāda tieksmi uz savu spēju pārvērtēšanu. Pašvērtējums (angļu valodā – self-

esteem) visbieţāk izpauţas specifiskās spējās – mākslās, zinātnēs, sabiedriskumā, izskatā. 

Šodienas cilvēki ir motivēti būt ar pozitīvu priekšstatu par sevi, rūpēties par tā uzturēšanu. 

―Pozitīva attieksme pret sevi palīdz cilvēkiem uzturēt psiholoģiskas labklājības izjūtu. Tā 

palīdz pārvarēt eksistenciālo trauksmi, ko rada neizbēgamās nāves apzināšanās, iespējamā 

esamības trausluma un bezjēdzības izjūta. Cilvēki saglabā pašcieľu un pārvar trauksmi, 

uzskatot, ka viľi dzīvo saskaľā ar pasaulē pieľemto kārtību un normām‖ (Reľģe, 2002, 26). 

Savukārt B. Liptons un S. Bērmans uzskata: ―Prāts aktīvi līdzrada to pasauli, ko mēs 

piedzīvojam. Attiecīgi, mainot uzskatus, rodas iespēja ietekmēt pārmaiľas pasaulē‖ (Liptons, 

Bērmans, 2013, 315).  

Aktiera darbības produktivitāte ir nozīmīgs komponents, ja vērtē pašrealizāciju. 

Aktieris sava darba produktu nevar saskatīt ne pēc katras darba dienas beigām, ne pēc 

kalendāra mēnešiem. Aktiera darba rezultāts konkrētā izrādē novērtējams tikai pēc 

pirmizrādes. Savukārt skatītājs pērk biļeti kasē un uzreiz rezultātu saľem skatītāju zālē. 

 

2.12. attēls. Vērtējums par lomu izpildi 
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2.12. attēlā ir parādīts skatītāju novērtējums, ekspertu vērtējums un pašvērtējums par 

spēju labi izpildīt daudzveidīgas un klasiskā stila lomas. Vairāk par pusi respondentu (39) 

savas spējas šo kategoriju lomas izpildīt vērtē kā labas, bet vienlaikus – spējas atveidot 

neordināras lomas atzītas par stipri vājākām. Neordināro lomu atveidošana ar novērtējumu 

―ļoti labi‖ un ―kā kuru reizi‖ sastopama bieţāk. Nevienādais pašvērtējums izskaidrojams ar 

neprasmi un nevingrinātu pašvērtējumu. Pirmajā gadījumā to varam uztvert kā zemākas 

prasības mākslai, tātad vieglāk pakļaujas īstenošanai, un otrajā gadījumā daļai aktieru ir 

rezervēta attieksme pret neordinārām lomām. Tikmēr uz jautājumu par neordināro lomu 

izpildes spējām ar atzīmi ―ļoti labi‖ sevi novērtē 1,5 reizes vairāk respondentu, savukārt ar 

atzīmi ―labi‖ sevi novērtē gandrīz 2 reizes mazāk respondentu.  

Interesants ir rādītājs par klasiskā stila lomām: mazākā daļa aktieru sevi ierindo 

izcilo vai nevienmērīgo izpildītāju kārtā, toties pārliecinošs rādītājs ir klasiskā stila lomu 

izpildes pašnovērtējums – ―labi‖. Tas krasi izceļas uz kopējā fona. Tikai daţi sevi atzīmējuši 

kā ļoti labus klasiskā stila lomu izpildītājus un tik pat atzīmējuši savu pašvērtējumu ar atzīmi 

―kā kuru reizi‖. Analizējot neordināru lomu izpildes vērtējumu, pašvērtējums uzrāda 

lejupejošu tendenci no ―ļoti labi‖ uz ―kā kuru reizi‖. Savukārt daudzveidīgu lomu izpildē 

pašvērtējums ir līdzīgs visās konkrētajās grupās. Pārliecinoši parādās intervējamo aktieru 

statusa daţādības princips, jo uzrādās gan pašpārliecināts, gan profesionāli izturēts savas 

darbības produktivitātes novērtējums. Daţi pašvērtējumā nav par sevi pārliecināti, kā tam 

nevajadzētu būt sekmīgu aktieru darba pašnovērtējumā. Šajā gadījumā tas attiecināms uz 

jaunākās paaudzes māksliniekiem, kas uztur dzīvā atmiľā studiju gadu kritisko attieksmi. 

Analizējot šos rādītājus attiecībā pret vecuma grupām un pamanot vecuma grupu proporciju 

(1-2-1), būtiskas atkāpes novērojamas lielākajai un ietekmīgākajai grupai vecumā no 31 līdz 

45 gadiem, kas izdalās divos novērtējumos – ―kā kuru reizi‖ un ―ļoti labi‖, kur atšķirības ir 

ļoti nozīmīgas. 

Savdabīgs ir rezultātu vērtējums vecuma grupā virs 45 gadiem, kur neviens 

neuzskata, ka neordināras lomas var izpildīt ―labi‖, turklāt 6 novērtē, ka tās var izpildīt ―ļoti 

labi‖. Savukārt jauniešu sektorā ―ļoti labi‖ atzīmējis tikai viens aktieris.  

Īpaša vieta aktieru darbā un sevis īstenošanā ir attieksmēm. Daļa no tām ir sagrupētas 

jautājumos, uz kuriem aktieri deva savas atbildes. Attieksme pret sevi un citiem izteikta šādos 

jautājumos: Apzinās izrādes mērķi, Mērķi sasniedz, Attieksmi pret darbu nosaka situācija, 

Attieksmi pret izrādi nosaka mani paradumi, Pašregulācija ir mana darba organizācijas 

pamatā, Līdzdarbojos teātra darbībā, Esmu apmierināts ar mana radošā darba novērtējumu, 

Mana mākslinieciskā darbība skatītājiem ir vajadzīga, Mani apmierina pašizjūta radošajā 
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darbībā, Esmu pašrealizējies kā aktieris ne tikai teātrī, Es pašrealizējos radošā darbā teātrī, Es 

pašrealizējos daudzveidīgi (radio, kino, gleznoju utt.). 

Ļoti svarīgs ir pašnovērtējums par izrādes mērķa apzināšanos, kas pats par sevi 

matemātiski izskatās nevainojami, tomēr mazāk par 40% atzīst, ka izrādes mērķi vienmēr 

saprot un apzinās. Vai iespējams gaidīt pilnvērtīgu rezultātu, ja aktieris nesaprot un neapzinās 

izrādes mērķi? Rodas jautājums par attieksmi pret darbu ne tikai aktieriem, bet arī iestudētāju 

brigādei, jo īpaši reţisoram, kam acīmredzot nav izdevies pārliecināt aktieru ansambli par 

izrādes ieceri un aktiera vietu un nozīmību tajā. Abas galvenās izrādes kvalitāti nodrošinošās 

puses regulāri nav centušās tuvināties savu mērķu sasniegšanā, un tātad produkta kvalitāte 

netiek tuvināta augstākajai kvalitātei.  

 Mārketingā ir produkts vai pakalpojums, ko var piedāvāt tirgū, jo tas apmierina 

patērētāju vajadzības. Grūti caurskatāms radošuma un varas sajaukums, vienmēr jaunas 

estētisku dzinuļu konfigurācijas un psiholoģiski pamatoti savas gribas sasniegšanas 

instrumenti, ir mārketinga prakse, kas izaugusi par teatralizētu inscenējumu publiskajā vidē. 

―Daţi saskata šeit līdzību ar reţijas tehnikām kultūrā un tātad to iekšējo saistību ar komerciālo 

mārketingu‖ (Bendiksens, 2008, 177). 

Pakalpojumu nozarēs īpaša loma ir skolotājiem, ārstiem un aktieriem, kuru darba 

produkts sabiedrībā pilnā mērā novērtējams tikai pēc ilgāka laika. Pētot aktieru pašregulāciju, 

secināms, ka aktieriem ir sagatavošanās laiks izrādei: no lugas pirmās lasīšanas līdz 

kontaktam ar skatītāju. Šai laikā aktieru pašrealizāciju ietekmē atšķirīgais kolēģu darbībā. 

Katrs aktieris ir atbildīgs par savu Es un tā atšķirību no pārējiem, bet visiem jāsasniedz kopīgs 

mērķis. Kad izrāde – produkts nonāk līdz skatītājiem, notiek aktieru darba vērtēšana. Lai 

darbotos aktieru pašregulācija, nepieciešams aktiera pašvērtējums par sadarbību ar 

skatītājiem. Publikas uztvere ir atkarīga no daţādiem faktoriem, galvenokārt – no izglītības 

līmeľa un dzīves pieredzes. Teātra aktiera darba produkts ir procesuāls, un viľa darbība ir 

process izrādē. Ar pirmo aktiera un skatītāja sadarbības mirkli notiek vērtēšana. Atšķirībā no 

kino kur viena nosaukuma seansi visi ir vienādi, teātra izrāde nekad nav vienāda un nevar 

atkārtoties. Viss rodas no jauna, kaut balstīts uz aktiera sagatavotību un lugas materiālu. 

Papildu ietekme ir izmaiľām auditorijā. Reakcijas skatītāju zālē ir daudzveidīgas. Latviešu 

teātra skatītāji allaţ ir uzskatīti par intravertiem, sevī emocijas bremzējošiem, savaldīgiem.  

M. Fermo komēdiju ―Krīt klaudzot durvis‖ iestudējumus publika allaţ uzľem labi, bet bez 

īpaša notikuma pazīmēm. 1973. gadā šīs izrādes pirmizrādē Nacionālajā (toreiz A. Upīša 

Akadēmiskajā Drāmas) teātrī pirmā cēliena pēdējo ainu spēlēja Lilija Ērika (1890 – 1981) un 

Uldis Dumpis (dz. 1943. g.). Šis ģimenes galvas dialogs ar savu māti atstāja uz skatītājiem 

tādu iespaidu, kāds nav piedzīvots latviešu teātrī pēc 1940. gada: aplausi nerimās un publika 



 

104 

 

negāja starpbrīdī (apmēram 10 minūtes), kamēr aktieri nebija atsaukti atpakaļ uz skatuves (U. 

Dumpis no savas ģērbtuves 3. stāvā), lai skatītāji viľiem uzgavilētu. Tas parāda, cik cieša var 

veidoties aktieru un skatītāju mijiedarbība. Pašvērtējums rosina aktieri pēc izrādes pašregulēt 

savu pašrealizāciju izrādē. Šī mijsakarība starp pašvērtējumu un pašregulāciju ir pedagoģisks 

nosacījums aktieru darbības pilnveidošanai. To apzināti var veikt tikai pats aktieris. 

Teātra izrādi var sadalīt vairākos nosacītos posmos jeb sagatavošanas periodos. 

Iestudējuma brigādes – reţisora, scenogrāfa, kostīmu mākslinieka, komponista – 

sagatavošanās periods, aktieru iepazīstināšana ar iestudējuma ideju un saturu (ja ir), 

mēģinājumu process, izrādes ekspluatācija, atmiľas par izrādi un vēsturiskās liecības.  

Īpašu vietu ieľem A. Upīša Akadēmiskajā Drāmas teātrī uzvestās ungāru dramaturga 

Ferenca Molnāra (1878-1952) lugas ―Lilioms‖ izrādei. Izrādi teātra galvenais reţisors  

A. Jaunušans veidoja kā vieglu atpūtu skatītājiem un pašam teātra kolektīvam (pēc 

grandiozajām V. Lāča (1904-1966) ―Piecstāvu pilsēta‖ un ―Putni bez spārniem‖ 

iestudējumiem). Izrāde (pirmizrāde 1971. gadā) neguva ne īpašu publikas ievērību, ne tika 

atzīta kritiķu vērtējumos. Sasniedzot mazliet pāri 50 izrādēm (ikdienas izrādes tika izpārdotas 

vairāk, nekā 100 reiţu), tās skatuves mūţs beidzās, un gandrīz uzreiz, pateicoties prologa 

dziesmai (komponists I. Kalniľš (dz. 1941), teksts M. Čaklais (1940 – 2003)) sākās izrādes 

dzīves jauns posms – dzīve tautas (skatītāju) atmiľās, kas gan pamatā asociējas ar Ģirta 

Jakovļeva un Ulda Dumpja dziesmas izpildījumu, un tikai retais atceras D. Kveldi un 

 A. Kairišu galvenajā sieviešu lomā. No šo aktieru lielā, nozīmīgā un mākslinieciski vērtīgā 

lomu klāsta skatītāji kā vienu no spilgtākajām lomām atzīmē tieši šo.  

Pašvērtējums jālieto attiecībā uz visiem trīs periodiem, kaut gan attiecībā uz trešo 

periodu jālieto cita līmeľa pašregulācija un jānovērtē apstākļi, kuros aktieris izsaka savu 

pašvērtējumu. Pašvērtējums nepieciešams it visā – no darba sākuma ar lugas materiālu līdz 

darbam konkrētajā izrādē.  

Intervijās ar aktieriem īpaša uzmanība tika veltīta aktiera pašrealizācijas 

pašvērtējumam. Viens no aspektiem, ko aktieri vērtēja savā radošajā darbībā, ir spēja izpildīt 

klasiskā stila un neordinārās lomas. Klasiskā stila lomas šajā pētījumā attiecināmas uz 

klasiskā teātra galvenajiem komponentiem – literārais materiāls lugas formātā, aktieri atveido 

lugas personāţus un dzīvā valodā to adresē skatītājam, darbojas tēlu savstarpējās attiecības. 

Neordinārās lomas ir jaunu formu un izteiksmes līdzekļu meklējumi, ko izrādes veidotāji 

piedāvā skatītājiem. Nereti tie ir interesanti skatuves darbi, kas attiecināmi uz angļu valodas 

vārdu ―performance‖ tā plašajā nozīmē latviešu valodā. Daudzveidīgas lomas ir abu iepriekš 

minēto lomu kopums un ietver gan vienas, gan otras. 
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Aktieru trīs veidu (―ļoti labi‖, ―labi‖, ―kā kuru reizi‖) pašvērtējumi atklāj 

profesionāliem aktieriem nepieľemami bieţu atbildi par lomu izpildi ―kā kuru reizi‖. Šādi 

atbild vairāk nekā 20% respondentu. Vairākums atbild, ka labi var izpildīt klasiskā stila lomas 

(kam, visticamāk, pievērsta lielāka uzmanība studiju laikā; meistarības pedagogi pārsvarā ir 

no vecākās paaudzes). 

 

2.13. attēls. Aktieru pašvērtējums par lomu izpildi 

 

Vairāk nekā 20% aktieru savu lomu izpildi vērtē ar ―ļoti labi‖. Šis pašvērtējuma rādījums 

pētījumā salīdzināts ar skatītāju un ekspertu vērtējumiem. 2.13. attēlā labi redzama atšķirība 

starp klasiskā stila un neordinārajām lomām, kur neordinārās lomas ir gandrīz divas reizes 

mazāk atzīmētas ar vērtējumu ―labi‖ un pārliecinoši vairāk – ar vērtējumu ―kā kuru reizi‖ un 

―ļoti labi‖. Nākamajos divos attēlos (2.14. un 2.15.) uzskatāmi redzams, kādas atbildes 

raksturīgas konkrēta vecuma un dzimuma grupām. 2.14. attēlā pārliecinoši redzama atbildes 

―labi‖ dominance pār pārējām atbildēm un tikai vecuma grupā no 31 līdz 45 gadiem atbilde 

―loti labi‖ ir bieţāka par ―labi‖. Šajā vecuma grupā lielā atšķirība no citām ir visu trīs atbilţu 

variantu pietuvināšanās par neordinārām lomām savā starpā tuvojoties attiecīgi 20,59%, 

17,65% un 14,71%, un tieši šajā vecuma grupā un šajā neordināro lomu kontekstā vienīgo 

reizi pašvērtējums ―ļoti labi‖ pārsniedz pārējo atbilţu favorīti ―labi‖. Tiesa, tieši šīs grupas 

aktieri šajā neordināro lomu sarakstā sasniedz augstāko mērījumu ar atbildi ‖kā kuru reizi‖, 

kas brieduma gadus sasniegušiem un radošuma pilnbriedā esošiem aktieriem ir analīzes vērts 

rādītājs. Pētījumā regulāri parādās dati, ko menedţmenta un vadības personālam (vai šīs 

nozares teorētiķiem) būtu vērts pētīt. Šeit pārliecinoši uzrādās pašrealizācijas problemātika – 

to ataino augstais ‖kā kuru reizi‖ rādītājs. Vecākās paaudzes grupā rādītājs 0% neordinārām 
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lomām ar līmeni ―labi‖ un 50% no pārējām atbildēm ‖kā kuru reizi‖ neliecina par augstu 

pašrealizācijas līmeni, kas neatbilst šodienas priekšstatam par labu aktiera darba organizāciju. 

 

2.14. attēls 

Par jaunākās paaudzes aktieru zemo pašvērtējumu neordināro lomu izpildē liecina 

fakts, ka ar atbildi ―kā kuru reizi‖ atbildējuši 7 no 16 šīs paaudzes aktieriem. 

 

2.15. attēls. Neordināro lomu izpilde (pašvērtējums) % no visiem aktieriem 
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Neordināro lomu izpildes pašnovērtējumā dominē izpilde ar vērtējumu „kā kuro 

reizi‖, kas profesionālam aktierim nebūtu pieľemami. Ja šādas atbildes būtu dominējošas 

vecākajā paaudzē, mēs varētu skaidrot ar jaunās teātra valodas nezināšanu vai nepieľemšanu, 

taču arī jaunākā paaudze vērtē sevi šādā līmenī, kas liek domāt par dziļākām problēmām 

darbā ar aktieri. 

 

2.16. attēls. Neordināro lomu izpilde (pašvērtējums) % no savas grupas 

Labāka situācija ir vidējā vecuma grupā, taču arī tur vairāk par ceturtdaļu sevi vērtē 

šajā nestabilajā kategorijā. Pētījumā atklājas ikdienā nepamanītas vai nenovērtētas aktieru 

pašrealizācijas un profesionālās gatavības problēmas. 

 

2.17. attēls. Lomu izpilde (pašvērtējums) 
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Pašvērtējuma salīdzinājums starp neordinārām , klasiskā stila un daudzveidīgām 

lomām, neordināro lomu izpildi tiek vērtēta kā viszemākā līmeľa kvalitāte. Šo pašu aspektu 

analizējot no dzimumu atšķirībām, redzams stabils atbilţu ―labi‖ pārsvars pār citām atbildēm 

visiem dalībniekiem, tomēr atbildes uz ―varu izpildīt daudzveidīgas lomas‖ sieviešu grupā 

uzrāda īpašas pašrealizācijas problēmas, jo tajās ir ļoti zems ―ļoti labi‖ un zems ―labi‖ rādītājs 

un augsts ‖kā kuru reizi‖, kas vēl lielāks ir atbildē par neordinārām lomām. 

 

2.18. attēls. Lomu izpilde (vīrieši, sievietes) 

2.18 attēlā visos ―labi‖ rādītājos starp vīriešiem un sievietēm ir pamanāmas atšķirības 

un tikai rādītājā ―neordināras lomas‖ rezultāti ir līdzīgi, bez būtiskas atšķirības . Grafiskajā 

attēlojumā tikai nelielā vīriešu skaitliskā pārsvara (33 sievietes, 36 vīrieši) dēļ ir vizuālas 

atšķirības. 

2.4. Aktieru pašrealizācija skatītāju un ekspertu vērtējumā 

Laika periodā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas par Kultūras ministriem strādājuši 

13 ministri (LR KM dati). Uzrunāti tika 8 ministri, no kuriem 3 atteicās piedalīties aptaujā, kā 

iemeslu 1 minēja lielo aizľemtību un 2 bijušie ministri uzskatīja sevi par nekompetentiem dot 

atbildes jautājumos par teātri. Pārējie uzrunātie laipni un ieinteresēti piekrita atbildēt uz 

jautājumiem par aktualitātēm teātros. Trīs no viľiem uzsvēra nepieciešamību pēc zvaigznēm 

aktieru vidū un četri uzsvēra interesanta repertuāra nepieciešamību. Visi atzīmēja 

nepieciešamību uzturēt augstu aktieru profesionālismu, piedāvājot vairākus veidus, kā 
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atjaunot aktieru zināšanas un kompetences, kā paplašināt mākslinieciskā redzējuma robeţas. 

Ľemot vērā viľu lielo dzīves un radošā darba pieredzi un to, ka viľi nāk no daţādām radošām 

profesijām, skatījums uz aktieru pašrealizācijas problēmām un teātru darbības kvalitātes 

nodrošināšanu tiek skatīts ar atšķirīgiem akcentiem. Visus vieno doma par atbildīgu 

saimniekošanu gan finanšu, gan radošajā ziľā, ievērojot plašas sabiedrības intereses un 

pilnveidojot skatītāju piesaistes formas un veidus. 

Skatītājiem anketās tika dots uzdevums – vērtēt aktierus. 2.19. attēlā redezama 

aktieru atpazīstamības situācija teātros, pie tam ar matemātisku precizitāti visos trijos teātros. 

Tātad reāli skatītāju vērtējums attiecināms tikai uz 59% šo trīs teātru aktieriem. 

 

2.19. attēls. Aktieru atpazīstamība 

 

Šie dati pētījumā attiecināmi uz lielu aktieru grupu, kas noteikti nevar pretendēt uz 

augsta līmeľa pašrealizāciju. Ja aktiera darbs nemaz vai ļoti maz ir skatītāju pamanīts, nav 

iespējama augsta līmeľa pašrealizācija savā radošajā darbībā. Protams, katrā teātrī ir savi 

vērtējuma līderi (pilnu vērtējumu skat. 3.pielikumā). Šādu pētījumu regularitāte varētu 

aktualizēt aktieru pašrealizācijas problēmas un tātad paaugstināt paša teātra darbības kvalitāti, 

gan rūpējoties par katra aktiera radošo noslodzi, gan lietderīgi izmantojot viľa radošo, 

apmaksāto resursu. 
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2.20. attēls. Skatītāju un aktieru vērtējums par klasisko lomu izpildi  

 

Atšķirības starp aktieru un skatītāju vērtējumu ir pārliecinošas un aktualizē aktiera 

pašvērtējuma tuvināšanu skatītāju vērtējumam. 

 

 

2.21. attēls. Skatītāju un aktieru vērtējums par neordināro lomu izpildi 

 

Šajā attēlā redzama skatītāju vērtējuma pozitīvāka attieksme pret aktieru veikumu, 

salīdzinot ar pašu aktieru vērtējumu. Tika salīdzināts arī skatītāju vērtējums par 

eksperimentālo grupu, kurā intervēti 18 aktieri, un skatītāju vērtējums par visiem aktieriem. 

Aktieru pašvērtējumā redzama būtiska atšķirība starp atbildēm ―bieţi‖ un ―reti‖. 
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2.22. attēls. Skatītāju vērtējums par lomu izpildi 

Šajā 2.22. attēlā redzams, ka nav nozīmīgas atšķirības skatītāju vērtējumos visos trīs 

kvalitātes līmeľos, kur tiek vērtēti visu trīs teātru aktieri un eksperimentālā aktieru grupa.  

Teātra aktiera darba produkts faktiski ir kultūrpsiholoģisks, jo veicina cilvēku 

audzināšanu, pašattīstību. Audzināšanu tas sekmē, iedarbojoties uz prātu un jūtām, ar kurām 

klausās, dzird, sadzird un vērtē. Teātra aktieris visu savu laiku, kurā sadarbojas ar skatītāju, to 

iniciē veikt vērtēšanu: izteikt rīcības, notikumu, personāţu, kopīgi pavadītā laika vērtējumu. 

 

2.23. attēls. Skatītāju vērtējums par lomu izpildi atsevišķos teātros 
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Skatītāju vērtējums visos trīs pētījumā iekļautajos teātros uzrāda ļoti tuvus rezultātus 

un ļauj veikt secinājumu par standarta izrāţu un to skatītāju iekļaušanu pētījumā. Tas ir ļoti 

augsts rezultāts, ko skatītāji dod visu trīs teātru aktieriem, norādot ka 50% līdz 65% gadījumu 

―lieliski‖ tiek izpildītas lomas ―vienmēr‖. Savukārt norāde ―reti‖ ir sastopama tikai līdz 10% 

gadījumu no vērtētajiem aktieriem. Arī novērtējums ―bieţi‖ visos gadījumos svārstās šaurās 

robeţās starp 30% un 40%.  

Trešais būtiskais kritērijs, kura rādītāji būtiski ietekmē pašrealizāciju un kurus 

pētījumā vērtē aktieri, ir aktieru apmierinātība ar māksliniecisko darbību. Tā ietver radošo 

darbību un tās novērtējumu, sociālā nozīmīguma izjūtu un pašrealizācijas pašnovērtējumu. 

Aktieris savā darbā iekļāvis uzdevumu dzīvot līdzi notikumiem uz skatuves un 

pārdzīvot notiekošo ar tēlotajiem varoľiem. Skatītājs vērtē: patika, nepatika, riebums vai 

sajūsma, bet viľš, noteikti, dzīvodams līdzi notikumiem, pārdzīvo un vērtē izrādē notiekošo.  

Svarīgi apzināties, ka teātra aktieris un skatītājs ir vairāku līmeľu attiecībās. 

Svarīgākais – ar pirmajiem tikšanās mirkļiem aktieris ar savu spēli aizrauj skatītāju, ieinteresē 

par izrādes problēmām, cilvēku sasvstarpējām attiecībām, par daţādiem darbības veidiem. Ja 

skatītājs paliek vienaldzīgs par izrādē notiekošo, par aktieru spēli, problēmu neizprot, izrāde 

savu mērķi nesasniedz. Tas ir īpaši gadījumos, kad aktieriem nav īstas mērķa izpratnes, varbūt 

arī izrādes veidotājiem, tad zālē ir vienaldzība. Empīriskajā pētījumā konstatēts, ka teātra 

aktiera darbības produktivitātes vērtējums ir atšķirīgs no skatītāju un ekspertu grupu 

vērtējuma. Viszemāko novērtējumu aktieru produktivitātei dod tieši paši aktieri. Vērtēšanā 

nobriedušāki ir gados vecāki skatītāji. Pētījumā 53% no kopējā skatītāju skaita ir vecumā virs 

46 gadiem, tātad ar solīdu dzīves pieredzi un piedevām 70% no viľiem ir ar augstāko 

izglītību, tajā skaitā 43% ir ar maģistra vai doktora grādu. Aktieru izglītībai Latvijā ir 

paredzēts vien bakalaura grāds, kaut daţi aktieri iegūst maģistra grādu reţijā. 

Viskompetentāko vērtējumu aktiera darba produktivitātei gūstam no ekspertiem, kuru 

izglītība, darba pieredze un pats darba raksturs saistīts ar aktiera darba vērtējumu. Skatītāju 

sadalījums pēc izglītības daţādos teātros: 
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2.24. attēls Skatītāju sadalījums pēc izglītības 

 

 

2.25. attēls. Skatītāju sadalījums pa vecuma grupām 

 

Salīdzinot abus attēlus konstatējam, ka skatītāju skaitam ar pamatizglītību atbilst 

skatītāju skaits vecuma grupā mazāk par 20 gadiem, kas parāda, ka praktiski visi pieaugušie ir 

ar vismaz vidējo izglītību. Pētījumā var būt nozīme repertuāram, ko piedāvā teātris, tomēr 

katrā pozīcijā, ko pētījumā apskatījām, nav redzamas principiālas tendenču atšķirības. Dailes 

teātris šajā gadījumā uzrāda mazāku skaitu vecākās paaudzes skatītāju, kam varētu būt daţādi 
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iemesli, sākot no repertuāra politikas, vadošo aktieru sastāva un citiem teātra mārketinga 

instrumentiem. 

Pierasti, bet ne apmierinoši ir dati par dzimumu pārstāvniecību skatītājos: 

 

2.26. attēls. Teātra skatītāji (sievietes un vīrieši) 

 

Šajā pozīcijā mazliet labāk izskatās Nacionālais teātris, tomēr tendenču līmenī 

atšķirības nav būtiskas. 

 

2.27. attēls Aktieru pašnovērtējums lomu izpildei (atšķirības starp vīriešiem un sievietēm) 

 

Tātad kopējais aktieru skaits procentos no anketētajiem ir pašnovērtējuši sevi ar 

atzīmi „ļoti labi‖ 25% attiecībā par klasiskā stila lomām un 37% par neordinārām lomām, kas, 

pēc skatītāju un ekspertu domām, ir ļoti zems vērtējums. Skatītāji vērtē attiecīgi 54% un 56% 

no vērtēto skaita ar atzīmi „ļoti labi‖. Ekspertu vērtējums, protams, atšķiras un ir attiecīgi 61% 

un 33%. 
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2.28. attēls. Aktieru pašrealizācijas pašvērtējuma salīdzinājums ar skatītāju un ekspertu vērtējumiem. 

 

Aktiera pašrealizācija kā emocionāla procesuāla ietekme uz skatītāju nevar būt 

teorētiska, tā noteikti ir praktiska. Empīriskais pētījums, kāds līdz šim Latvijā nav realizēts 

teātra aktieru darbības un pašrealizācijas pētīšanai, apstiprina teorētisko pieeju, ja skatītājs 

tiek aizrauts, viľam ir interesanti – mērķis tiek sasniegts, ja skatītājs tikai brīţam ir saistīts ar 

izrādē notiekošo, tad tas tāpat kā gadījumā, ja attieksme ir neitrāla vai vēl sliktāk – kontaktu 

ar izrādi noliedzoša, uzskatāms par mērķi nesasniegušu. 

Savā būtībā aktieru darba un teātra darba kopumā vērtēšana ir arī skatītāju vērtējums 

ar iegādātajām biļetēm. Skatītāju vajadzības ir prioritāte un tieši skatītāju audzināšana ir viens 

no teātra uzdevumiem, ko šībrīţa Latvijas valsts un pašvaldību teātri nav definējuši savos 

plānos. 
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2.29. attēls. Ekspertu vērtējums eksperimentālai grupai 

 

Eksperimentālajā grupā, ko detalizēti analizēja eksperti, bija 9 aktieri un 9 aktrises. 

2.29. attēlā redzams katram grupas dalībniekam adresēts eksperta vērtējumus. Ekspertu 

vērtējumā rezultāti šajā grupā ir daudz augstāki par pašvērtējumu. Sieviešu grupā, kas var 

izpildīt klasiskā stila lomas, ir tikai viena, kas saľēmusi mazāk par 50% vērtētāju balsu, un 

vīriešu grupā ir tieši tāda pati situācija. Nedaudz vājāks vērtējums ir neordināru lomu izpildē, 

kur starp sievietēm ir divas, kas novērtētas ar mazāk par 50% vērtējumu, un vīriešiem šajā 

grupā ir viens šāds rezultāts. Savukārt 100% vērtējums ir tikai klasisko lomu izpildes 

vērtējumam. Tas vērtēts divām aktrisēm un vienam aktierim. Interesanti, ka viens no šiem 

100% klasiskā stila vērtējumiem pieder viszemākajam neordināro lomu izpildītājas 

vērtējumam – 29%. Ľemot vērā, ka šī eksperimentālā grupa reprezentē visus intervētos 

aktierus, tad arī ekspertu vērtējumu var attiecināt uz visiem intervētajiem aktieriem un atzīt šo 

ekspertu vērtējumu par pamatotu un pašrealizācijas vērtējumam derīgu. Ar pilnu ekspertu 

vērtējumu eksperimentālajai grupai var iepazīties 1. un 4.pielikumā, kur tas salīdzināms ar 

visiem aktieru pašvērtējumiem. Rezultāti liecina, ka sievietēm klasiskā stila lomu izpilde 

vērtēta ar 80% un neordināro lomu izpilde ar 60%. Vīriešiem šie rezultāti ir attiecīgi 75% un 

67%. Vidējais rezultāts klasiskām lomām ir 77,41% un neordinārām lomām – 63,55%. Vidējs 

vērtējums visai eksperimentālai grupai uz visa veida lomām ir 70,48%. 
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2.30. attēls. Ekspertu vērtējums par lomu izpildi 

 

Ekspertu vērtējums salīdzinot ar aktieru pašvērtējumu ir daudz pozitīvāks un kopumā 

daudz neatšķiras no skatītāju vērtējuma. Salīdzinot visu aktieru doto pašvērtējumu un visu 

skatītāju doto vērtējumu par visiem šo trīs teātru aktieriem, var secināt, ka skatītāju vērtējums 

ir daudz pozitīvāks par aktieru pašvērtējumu. Abu veidu lomu izpildē skatītāji dubultojuši 

atbildes ―vienmēr‖ un ―reti‖ atstājuši attiecīgi 6% un 5%. Raksturīgi, ka skatītāju atbildēs zūd 

atšķirības lomu dalījumos, un skatītājs tās vērtē praktiski vienādi. 

Tātad apskatot skatītāju un ekspertu vērtējumus par aktieru pašrealizāciju, tika 

konstatēts zems aktieru atpazīstamības procents pētījumā iesaistītajos teātros, aktieru 

pašrealizācijas vērtējums abās grupās augstāks par pašvērtējumu. Skatītājs atklājas kā augsti 

izglītots, ar lielu dzīves pieredzi. 
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2.5. Aktieru apmierinātība ar māksliniecisko darbību, tās novērtējumu un 

pašrealizāciju ietekmējošie faktori 

 

2.31. attēls. Apmierinātība ar māksliniecisko darbību 

 

Aktiera apmierinātība ―vienmēr‖ līmenī ir minimāla un konstatēta 6% robeţās kā 

apmierinātība ar radošo darbību un 9% kā apziľa par sava darba vajadzību skatītājiem. Ar 

darba novērtējumu dati iegūti par līmeni ―bieţi‖ un ―reti‖. Tie ir tuvu pusei no visiem 

respondentiem katrā no līmeľiem. Visnegatīvākie dati ir par aktiera apmierinātību ar radošo 

darbību un 62% ar norādi ―reti‖ noteikti norāda uz pašrealizācijas problēmu šiem aktieriem. 

Šajā gadījumā nevar to attiecināt uz pašvērtēšanas mazo pieredzi. Arī šī pozīcija aktieru 

pašrealizācijā uzskatāma par problemātisku.  

Pētījumā konstatētas aktieru radošā darba novērtēšanas iespējas. Latvijas valstī teātru 

aktieriem ir sekojoši radošā darba novērtējumi:  

1. ―Spēlmaľu nakts‖ nominācijas un balvu piešķiršana katru gadu 23. novembrī – 

izcilākā latviešu reţisora Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā. Balvas (nosaukumos iespējamas 

nelielas izmaiľas) 2018. gadā bija daudzveidīgas: 

Labākie korporatīvie sniegumi: 

1) Gada lielās formas izrāde: 

2) Gada mazās formas izrāde. 

3) Gada izrāde bērniem: 

4) Gada izrāde pusaudţiem: 
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Labākie individuālie sniegumi: 

1) Gada reţisors: 

2) Gada aktrise: 

3) Gada aktieris: 

4) Gada aktrise otrā plāna lomā: 

5) Gada aktieris otrā plāna lomā: 

6) Gada jaunie skatuves mākslinieki: (bieţi ir aktrise un aktieris) 

7) Gada scenogrāfs un/vai leļļu mākslinieks: 

8) Gada kostīmu mākslinieks: 

9) Gada gaismu mākslinieks: 

10) Gada video mākslinieks: 

11) Gada kustību mākslinieks: 

12) Gada muzikālās partitūras autors: 

13) Gada sasniegums oriģināldramaturģijā 

14) Ţūrijas balva O. Rubenim 

Kā redzams, no 14 individuālajām balvām tikai 5 vai sešas ir aktieriem. Balva ir 

prestiţa, to pasniegšanas ceremoniju Latvijas TV 1. kanālā 2018. gadā vēroja vairāk, nekā  

70 000 skatītāju (LTDS gada pārskats). Balvu var iegūt neierobeţotu skaitu reiţu. Balva 

sastāv no piemiľas zīmes (―Skatuves nagla‖) un naudas balvas.  

2. LTDS (Latvijas teātru darbinieku savienība) Starptautiskajā teātra dienā 27. martā 

pasniedz E. Smiļģa balvu, kura nodibināta 1986. gadā, atzīmējot E. Smilģa 100. dzimšanas 

dienu. Lilitas Bērziľas (kopš 1987. gada), Harija Liepiľa (kopš 2005. gada), balvu piešķir 

aktieriem reizi gadā par izciliem sasniegumiem teātra mākslā. Aktiera, reţisora, pedagoga un 

skatuves mākslas teorētiķa Jēkaba Dubura balva dibināta 1966. gadā, atzīmējot Jēkaba 

Dubura 100. dzimšanas dienu, to piešķir par ievērojamu veikumu teātra pedagoģijā. Dubura 

un Smiļģa balvas atkārtoti netiek piešķirtas un var netikt piešķirtas katru gadu.  

3. Savas balvas mēdz piešķirt Latvijas Aktieru asociācija, kur balso tikai paši aktieri. 

4. Teātros iekšēji ir savas lokālās balvas. 

5. Vērtīgākās no balvām ir Ministru kabineta balva, kas atjaunota kopš 1995. gada. 

(no 1937. gada līdz 1940. gadam ―Tēvzemes balva‖), kura pasniegta tikai vienai aktrisei – 

Jūlijai Skaidrītei 1939.gadā. Laureāts iegūst ievērojamu naudas balvu, un to pasniedz ne 

vairāk kā sešiem laureātiem gadā. Tai ir ļoti augsts prestiţs.  

6. ―Triju Zvaigţľu ordenis‖ ir visaugstākais valsts apbalvojums. Triju Zvaigţľu 

ordenis nodibināts 1924. gadā par piemiľu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994. gadā. 

Tā devīze ir „Per aspera ad astra‖ (latīľu valodā ―Caur ērkšķiem uz zvaigznēm‖). 
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Ar tā daţādām pakāpēm apbalvoti daudzi teātru darbinieki.  

Visas šīs balvas netiek izmantotas kā atšķirības zīmes aktieru profesionālajā darbībā. 

Arī uz gada lielāko publisko teātra notikumu ―Spēlmaľu nakts‖ pasākumu reti kurš lepojas ar 

saľemto apbalvojumu. Lietuvā šādas balvas tiek minētas teātru programmās. Aktieru 

apbalvojumi būtu popularizēšanas vērti.  

Apskatot tādu psiholoģiski smalku tēmu kā apmierinātību ar radošā darba 

novērtējumu, var konstatēt, ka vienmēr nevar būt apmierinātība, taču gandrīz puse 

respondentu atzīst, ka bieţi saľem zemu novērtējumu. Tas neizslēdz iespēju, ka augstu tiek 

vērtēts skatītāju novērtējums, ar kuru aktieris ir ciešā saskarsmē nepastarpināti visu izrādes 

laiku. Kontekstā ar pārējiem jautājumiem tik augstu apmierinātības procentu bez skatītāju 

novērtējuma nevar iegūt Ja spēkā H. G. Gadamera atziľa, ka ―spēle ir spēlētāju un skatītāju 

kopums‖ un ka ―vispatīgāk to iepazīst un iztēlojas tieši tā, kā tā ―domāta‖, nevis tas, kurš 

piedalās spēlē, bet gan tas, kurš tajā noskatās,‖ tad spēle tiek pacelta ideālā kvalitātē 

(Gadamers, 113). 

Radošās darbības novērtējumā noteikti iekļaujas teātra vadības un reţisoru vērtējums 

kas, galvenokārt izpauţas jaunos darba uzdevumos, attieksmēs mēģinājumu laikā un 

sadzīviskos jautājumos, piemēram, piešķirot ģērbtuvi, kas atšķiras sava novietojuma ziľā 

(attālums līdz skatuvei, iekārtojuma komforts, blakus esošie kolēģi u. tml.). Atalgojums un 

kopējā noslodze arī ir spilgti radošās darbības novērtējuma elementi. Tieši no vadības un 

reţisoriem bieţi ir atkarīgs darba grafiks un iespēja sevi radoši izpaust ārpus teātra kādā citā 

pašrealizācijas formā. 

Uz jautājumu ―vai mana mākslinieciskā darbība skatītājiem ir vajadzīga‖, no aktiera 

gaidāma pašvērtējuma pozitīva atbilde „jā‖. Skatītāji gan teātrī, gan citās aktiera darba vietās 

tiek motivēti piedalīties ar savu interesi un vajadzību pēc mākslinieciskās darbības un būtu 

lieliski, ja vienmēr būtu arī rezultāts. Tā ir skatītāju brīva griba un uztverama kā vajadzība, 

nepieciešamība pēc aktiera mākslinieciskās darbības. Tikai kādi blakus apstākļi aktierī var 

rosināt šaubas par savas radošās darbības vajadzību skatītājiem. Pašapziľa, tāpat kā 

pašvērtējums, ir būtiski jēdzieni psiholoģijas zinātnē, taču Latvijas augstskolas aktieriem 

šādas zināšanas nepiedāvā. Pašvērtējums noteikti ir darba procesā apgūstams ar pieredzējušo 

reţisoru palīdzību un pašmācībā iepazīstams, tomēr šādai pieejai nav sistēmisks raksturs. Bez 

priekšzināšanām par sevi ir grūti atbildēt uz jautājumu par apmierinātību ar savu radošo 

darbību. Pētījums uzrāda, ka 38% aktieru ir apmierināti ar savu radošo darbību, bet 62% šāda 

apmierinātība ir reti vai nav nemaz, vai nav personīgi definēta. 

Par aktiera vietu teātrī vērts aizdomāties no šī skatpunkta – kuri aktieri aizgājuši pēc 

gandrīz desmit gadu veiksmīgas profesionālas darbības. Spilgts piemērs ir I. Stonins no 
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Latvijas Nacionālā teātra (Burve, 2003). Aktieri pagurst realizēt grandiozus projektus, ko 

iecerējuši citi, kas absolūti neinteresējas par aktiera pašrealizāciju, par viľa kā indivīda vietu 

teātrī. Ir ļoti patīkami dzirdēt slavinošas atsauksmes par mūsu teātriem gan Latvijā, gan 

ārzemēs (easyget.lv, 2016).  

 Analizējot Latvijas teātrus no skatītāju apmeklētības viedokļa, finanšu darbības 

rezultātiem, pieklusinātām iekšējām problēmām viss atgādina klasiskus diktatūras apstākļus – 

visi apmierināti. Tomēr vērtīgi būtu dzirdēt izcilu aktieru viedokļus. Skumjākais visā šajā 

―sakārtotībā‖ ir teātru sejas zaudēšana. Jēdzieniski izdziest termins Daile, Nacionālais. Īpaši, 

ja esam zaudējuši divus lielus divu trupu (latviešu un krievu) teātrus (Jaunatnes teātris un 

Operetes teātris). Kāpēc mums šodien maz aktieru ar tādu atpazīstamību un radošo biogrāfiju 

kā L. Bērziľa (1903 – 1983), V. Artmane (1929 – 2008), H. Liepiľš (1927 – 1998), U. Pūcītis 

(1937 – 2000), E. Liepiľš (1929 – 1995), K. Sebris (1914 – 2005), E. Radziľa (1917 – 2005), 

A. Liedskalniľa (1930 – 2000), A. Videnieks (1908 – 2002), A. Jaunušans ( 1919 – 2008),  

Ē. Valters (1894 – 1994), L. Freimane (1920 – 1992). 

 

Pašrealizācijas vērtējums grafiski izskatās šādi: 

 

2.32. attēls. Pašrealizācijas daudzveidība 
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2.33. attēls. Lomu izpildes (dzimumi) 

 

Pētījumā liela vērība pievērsta daudzpusīgam teātra aktieru darbības pašrealizācijas 

vērtējumam. Īpaša vieta atvēlēta ekspertiem, kuru uzdevums pētījumā bija vislaikietilpīgākais, 

kas ierobeţoja izmantojamos ekspertu viedokļus. Ekspertiem gan nevarēja piedāvāt visus šo 

trīs teātru aktierus vērtēšanai, bet gan tikai tos, kas bija uzrādījuši savus vārdus un kurus bija 

pamanījuši skatītāji savā atlasē. Tāpat bija svarīgi, lai līdzvērtīgi būtu pārstāvēti visi trīs teātri. 

Ekspertu vērtēšanā tika izmantoti tie paši jautājumi, uz kādiem deva atbildes aktieri, un daţi 

papildjautājumi. Salīdzinot ar skatītājiem uzdotajiem interviju jautājumiem, ekspertu 

viedoklis tika stipri paplašināts, lai varētu plašāk analizēt aktiera pašrealizāciju ekspertu 

skatījumā. Eksperti novērtēja aktieri kopumā un vairākos gadījumos atzīmēja, ka šī aktiera  

(3 gadījumos) profesijas izvēle ir kļūda. Kāpēc ekspertu vērtējums un skatītāju vērtējums 

uzrāda mazākas atšķirības kā aktieru pašvērtējums? Kaut arī pētījuma gaitā netika konstatēts 

informācijas deficīts aktieriem, tomēr novērojumi rāda, ka aktieru lielākā daļa savas 

pamatdarbības dēļ, mazāk nekā skatītāji,redzējuši salīdzināmus darbus citos teātros, mazāk 

lasījuši un ir ar zemāku izglītības sagatavotību humanitārajās zinātnēs. Protams, tas būtu 

atsevišķa pētījuma uzdevums, jo ir ļoti izglītoti aktieri un viľu procentuālā klātesamība 

pētījumā nav nodrošināta. 

Daļa no ekspertiem tieši saistīti savā darbā ar aktiera pašrealizācijas iespēju 

nodrošināšanu vai ierobeţošanu. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Var izpildīt

klasiskā stila

lomas (Vīrieši)

Var izpildīt

klasiskā stila

lomas (Sievietes)

Var izpildīt

neordināras

lomas (Vīrieši)

Var izpildīt

neordināras

lomas (Sievietes)

kā kuro reizi

labi

ļoti labi



 

123 

 

Apmierinātības ar māksliniecisko darbību vērtējums bieţi netiek veikts tikai ar prātu, 

bet tiek vērtēts ar izjūtām. Aktieris ir laimīgs, ja jūt, ka skatītāju ieinteresē viľa darbība. 

Apmierinātība ar savu pašvērtējumu ir ne tik daudz izrādes sagatavošanas posmā kā pašā 

izrādē. Ir ļoti būtiski, ka aktieris izrādes laikā izjūt to, ka viľš skatītājiem ir ļoti nozīmīgs. 

Aktieri pašu apmierina šī viľa izjūta. Kaut arī ļoti maz ir aktieru (6%), kas vienmēr ir 

apmierināti ar savas radošās darbības rezultātu, jāľem vērā augstais paškritikas līmenis un 

latviskā piezemētība sevis novērtēšanā, kā arī aktiera mazā pieredze pašvērtēšanā. Pētījumā 

iegūtajam rezultātam par retu apmierinājumu ar radošo darbību (63%) ir ne tikai subjektīvi 

iemesli, bet arī objektīvi – neprasme savu izjūtu novērtēšanā, netrenēta to robeţu uztvere kad 

izjūtas ir labas un ar ko tās ir raksturīgas, kā tas raksturo aktieri, kad pašizjūta ir laba. Aktiera 

pārtapšana par lugas personāţu ir sareţģīts process un ne visi ar to tiek galā, bet „iziešana‖ no 

šī personāţa, īpaši, ja aktierim šī tēla darbība ir bijusi veiksmīga un kontakts, mijiedarbība ar 

skatītāju ir notikusi, ir vēl sareţģītāka, jo aktieris tēlā ir iemiesojies un dzīvojis. Kaut aktieris 

zina, ka  atkal dosies šajā virzienā un atkal veidos šo tēlu, izjūtas nav tik pakļāvīgas kā prāts , 

kas ar to vieglāk tiek galā.  

Bieţi vien svarīgāks par ārējo novērtējumu ir iekšējais pašnovērtējums. Paša 

vērtējums, trenēts un attīstīts, ir ar visaugstāko vērtību. Tas būs gana jūtīgs pret objektīvām 

parādībām un ľems vērā indivīda darbības mērķi un metodes tā sasniegšanai. 

Kā īpaša atzinības forma ir iespēja aktierim rīkot savas benefices, autorvakarus, 

jubilejas. Piemēram, tautā iecienītā aktrise Olga Dreģe ar saviem jubilejas pasākumiem 

viesojās pie skatītājiem visā Latvijā – 13 pilsētās ( Dreģe, 2019). Aktiera radošie svētki- tie ir 

skatītājus un aktieri apvienojoša vērtība. Aktieris ietekmē cilvēkus, ietekmē viľu izjūtas, 

personību, cilvēku emocijas. Tas viss mijsakarībā ar cilvēka vērtību sabiedrībā. Šajos svētkos, 

izrādēs, koncertos  kā vērtībanav ne nauda, ne vara – spēks ir aktiera radītajā mākslā.  

Viena no laimīga studenta vērtībām ir būt lepnam, ka viľš ir šī docētāja audzēknis. 

Viena no radoši apmierināta aktiera vērtībām ir būt lepnam par savu reţisoru. Abos gadījumos 

ir mijiedarbība un abpusēja ietekme, kas bagātina abas puses. Šādu mijsakarību rezultātā 

veidojas pašvērtības izjūta – cilvēks kā vērtība sabiedrībā, kas apvieno sevī gan laikmetu, gan 

sabiedrību, gan cilvēku. Sociālā nozīmīguma izjūta – cilvēks nedzīvo tikai sev, it īpaši 

aktieris, kuram izveidojas atgriezeniskā saite ar skatītāju, prāta ietekme, izjūtu ietekme, 

attieksme kā ietekme. 
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2.34. attēls. Aktieru pašu vērtējums par sava darba novērtējumu 

 

Skatītāju intervijās daļēji atklājas skaidrojums par aktieru apmierinātību ar 

novērtējumu. No kopīgā respondentu skaita ne reizi nav atzīmēti 19% no intervēto 3 teātru 

štata aktieriem. Un 22% aktieru ir pieminēti tikai 1 reizi, kur no kopīgo atbilţu skaita tas 

sastāda 3.92% atbilţu. Uz populārāko aktieru vairāk par 4% atbilţu, un tādi katrā teātrī ir 

vairāki, šo aktieru skatītāju novērtējums ir ļoti zems. 

2.3. tabula 

Aktieru atpazīstamība 

  Ne reizi nav atzīmēti Vienu reizi atzīmēti  Aktīvi vērtēti 

 no145 aktieriem 19% 22% 59% 

no 816 atbildēm 0% atbilţu 4% atbilţu 96% atbilţu 

 

Iespējams, risinājums meklējams izmaiľās studiju programmās, ko daudzi aktieri 

atzīmēja kā nepieciešamību, iekļaujot vairākus priekšmetus. Psiholoģijas zināšanas varētu dot 

aktieriem teorētisku balstu savai sadarbībai ar publiku. Pedagoģijas un valodu apguve, kino 

specifikas apgūšana ( nepieciešams gan kino gan TV), šie ir daţi no izglītības pilnveidošanas 

balstiem pašapziľas, pašvērtējuma paaugstināšanai un tuvināšanai augstāka līmeľa 

pašrealizācijai. Aktieri savā sadarbībā ar skatītāju lieliski sajūt savu nespēju iekļūt skatītāju 

dvēselē un izjūtās, domās un sirdī. Protams, aktīva skatuviskā darbība ar laiku rada pieredzi, 

kā daudz sekmīgāk strādāt ar skatītāju. Aktierim ir jāgūst sava darba nozīmīguma izjūta. 

Aktiera pašrealizācija cieši saistīta ar paša aktiera saikni ar skatītāju un sabiedrību. Aktiera 

darba produktivitāte, apmierinātība ar māksliniecisko darbību, attieksme pret darbu un 

cilvēkiem – tas viss kopā veido aktiera darba pamatu jeb pašrealizāciju teātrī aktiera profesijā. 
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2.35. attēls. Apmierinātība ar māksliniecisko darbību 

 

Pašregulācija aktiera darba organizācijā ir nozīmīga. Pētījums atklāja, ka 

pašregulācija ir darba organizācijas pamatā, kas ir pozitīvi vērtējama. Arī aktiera 

pašnovērtējums par daudzveidīgo māksliniecisko pašrealizāciju ir pozitīvi vērtējams. 

Problēmu uzrāda aktieru apmierinātība ar pašrealizāciju radošā darbībā, kurā 

apmierinātību „reti‖ uzrāda vairāk par 60% aktieru. Pretrunīgs ir aktieru vērtējumu par savas 

mākslinieciskās darbības vajadzību skatītājiem. Vairāk par 40% aktieru uzrāda, ka viľi „reti‖ 

izjūt šo vajadzību. Pašvērtējuma un novērtējuma tuvināšanās aktieru mākslinieciskajā darbībā 

ir ļoti nozīmīga aktiera personības attīstībā. Pretruna šajā problēmā ir tā, ka vairāk nekā  

50% aktieru „reti‖ ir apmierināti ar darbības novērtējumu. Īpaši aktiera darba dzīvē ārējais 

novērtējums ir viens no būtiskiem stimuliem radošās darbības pilnveidošanā. 

Vairāk nekā 60% aktieru ir „reti‖ apmierināti ar savu radošo darbību. 

Aktieru pašvērtējumā pašrealizācijas pilnveidošanos bremzē nepiemērots repertuārs. 

Tas galvenokārt skaidrojams ar nevienmērīgu aktieru nodarbinātību un nepiemēroto 

repertuāru teātra aktieru ansamblim. Ar šo negatīvo faktoru ir saistītas arī lomu izvēles 

iespējas. Vispirms jāatzīst, ka vispār lomu izvēles iespējas aktieriem ir ierobeţotas. Šajā 

jautājumā turpinās reţisoru autoratīvisms. Aktieriem tirādēs lomas tiek iedalītas. Šo negatīvo 

faktoru ir novērtējuši 21% aptaujāto aktieru. Sareţģīta problēma ir trupas sastāva 

komplektācija. Lielākās grūtības veido lomu sadalījums starp paaudzēm, jo vairāk izrādēs ir 

vajadzīgi jaunieši vadošajās lomās. Šo problēmu ir saskatījuši 27% pētījuma dalībnieku. 

Trupas sastāva komplektēšanas problēma ir mijsakarībā ar mākslinieciskās vadības attieksmi 

pret aktieriem. 25% respondentu nav viedokļa par pašrealizāciju ierobeţojošiem iemesliem. 
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2.36. attēls. Aktiera pašrealizāciju ierobežojošie faktori 

 

Aktieri, izvērtējot ierobeţojošos faktorus savas pašrealizācijas realizēšanai, kā 

galvenos atzīmē lomas izvēles iespējas ierobeţojumus un mākslinieciskās vadības attieksmi. 

Šo daţādo ierobeţojumu samazinājums ir nākotnes uzdevums aktieru darba organizācijā 

pašrealizācijas nodrošināšanai kā teātra darbības kvalitātes būtiskam rādītājam.  

Daudzi teātri pēdējo gadu laikā cenšas palielināt skatuves laukumu skaitu. Tiek 

būvētas teātru piebūves, pielāgotas citas telpas, kurām teātris var mainīt pielietojumu. 

Pētījumā iesaistītajos teātros katrā ir 3 zāles, kurās norisinās regulāra darbība, un tiek 

izmēģinātas vēl citas telpas izrāţu veidošanai (4. zāle Valmieras teātrī ir „Bunkurs‖, kur spēlē 

izrādi „Meţa meitas‖). Nacionālais teātris nopietni gatavojas „melnās kastes‖ zāles 

būvniecībai. Tas, protams, ir izaicinājums aktieriem. Spēlēt zālē ar 1000 vietām vai spēlēt 
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zālēs ar 100 un mazāk vietām prasa spēt pielāgoties šiem daţādajiem mērogiem. Pētījām 

aktieru attieksmi savas pašrealizācijas nodrošināšanai. 

 

2.37. attēls. Uz kuras skatuves aktieri labprātāk pašrealizējas? (vecums) 

 

Līdz šim nav veikti pētījumi par aktieru pašrealizācijas iespējām uz daţāda izmēra 

skatuvēm un daţādās zālēs. 1980. gadā Dţ. Goldmena lugas „Lauva ziemā‖ iestudējuma 

laikā Latvijas PSR Valsts Akadēmiskajā Drāmas teātrī (tagad Latvijas Nacionālais teātris) 

bija sapulcināti daudzi labākie laviešu aktieri – E. Radziľa, L.Freimane, H.Liepiľš (Dailes 

teātris), I.Burāns, M.Sika, L.Kugrēna, Z.Neimanis, L.Grabovskis, E.Maisaks un J.Kaijaks, lai 

tā laika spilgtākā reţisora M. Kublinska vadībā veiktu šādu grandiozu iestudējumu teātra 

pagrabā ar 100 skatītāju vietām. Liela daļa aktieru nesaprata un ar lielu piepūli pieľēma 

spēles noteikumus tik lielisku materiālu tik diţiem aktieriem spēlēt mazā zālītē. Viľi bija 

pārliecināti par šī iestudējuma spēju piepildīt Lielo skatuvi Lielajā zālē. Šo pārliecību 

stiprināja fakts, ka izrāde, kuru pārtrauca spēlēt ne jau publikas pieprasījuma trūkuma dēļ, 

tika spēlēta vairāk par 100 reizēm. Tajā laikā atšķirību starp lielo un mazo formātu izrādēm 

pieľēma kā pašsaprotamu. 

 Šodienas aktieru aptauja pārsteidz ar atbildi, ka viľi nejūt radošu atšķirību starp zālēm, 

kaut 33% respondentu labāk strādātu mazajās zālēs. Pārsteidz, ka tikai 14% aktieru šodien 

dod priekšroku Lielajai skatuvei. Droši vien lomas patērētā enerģija uz skatuves izmēru maz 

attiecināma, bet saiknē ar skatītāju atdeve ir atšķirīga (mazo un lielo zāļu ietilpības 

Nacionālajā un Dailes teātrī attiecība ir tuvu 1:8 un 1:4), ko nedrīkst neľemt vērā. Analizējot 

aktieru darbu, nepieļaujama ir zemas kvalitātes darbība. Pieredze ļauj izteikt pieľēmumu, ka 
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aktieri un publika ērtāk jūtas 200 – 500 skatītāju auditorijās, bet ļoti mazajās formās 

aktieriem, iespējams, ir lieliska pašsajūta, bet noteikti ne lieliska pašrealizācija. Ar zināmu 

sagatavotību teātra uztverei publika tik tuvu redz arī visu, ko aktieris var un nevar izdarīt. 

Pārliecinošam vairākumam (52%) pašrealizācijai labvēlīgi ir apstākļi jebkurā zālē. Pētot 

izmaiľas spēles laukumu ietekmē uz pašrealizāciju pa dzimumiem, iegūti šādi rezultāti. 

 

2.38. attēls. Uz kuras skatuves aktieri labprātāk pašrealizējas (dzimums) 

 

Patiess pārsteigums, ka neviena aktrise nejūtas pašrealizācijā labāk uz Lielās 

skatuves. 55% aktrišu (26% no kopskaita) nav starpības un 42% dod priekšroku 

pašrealizācijai uz mazās skatuves. Ļoti liela iespējamība, ka starp aptaujātajām aktrisēm nav 

bijušas aktrises ar dalību tiešām veiksmīgos Lielās skatuves iestudējumos un nav gūta 

atgriezeniskā saite ar skatītāju tūkstoti. Savukārt aktieri – vīrieši 28% dod priekšroku 

pašrealizācijai uz Lielās skatuves.  

Latvijas teātru skaita samazināšanas process ir apstājies 1995. gadā. Sēdvietu skaita 

samazināšanos rada katra rekonstrukcija vai krēslu maiľa. Izľēmums solās būt Rīgas Jaunais 

teātris, kura Lielo zāli vēl mazāku padarīt būs grūti. Vai Rīgā, vai citur Latvijā uzsāks darbu 

jauni teātri? Ļoti maza formāta teātri ir ienesuši nelielas izmaiľas teātra klimatā, tomēr tos 

nevaram saukt par nopietniem spēlētājiem, jo tie nerada nekādu konkurenci valsts un 

pašvaldību teātru saimei. Nedrošie un uz solījuma formātu orientētie finansējumi tuvākajā 

laikā nevar ienest būtiskas sistēmiskas pārmaiľas Latvijas teātru aktieru darbībā un 

pašrealizācijā. Lūk, aktieru atbildes uz iespējamo jaunradušos teātru iespaidu uz viľu 

pašrealizāciju. 
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2.39. attēls. Vai jaunu teātru rašanās ietekmētu Jūsu pašrealizāciju? (vecums) 

 

Atbildi, ka noteikti ietekmētu devuši tikai 7% aktieru, bet 64% pieļāvuši iespēju, ka 

tas varētu ietekmēt aktieru pašrealizāciju. Ši ir viena no populārākajām atbildēm visā aptaujā. 

23% aktieru ir pārliecināti, ka jauna teātra rašanās nekādi neietekmēs viľu pašrealizāciju un 

no tiem tikai vienam ir vairāk par 45 gadiem. Tas liecina vai nu par lielu pašpārliecinātība par 

savu statusu teātrī, vai neticību par jaunu teātru rašanos. Apskatīsim šo attieksmi no dzimumu 

viedokļa. 

 

2.40 attēls. Vai jaunu teātru rašanās ietekemētu Jūsu pašrealizāciju (dzimums) 
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Reti kad vīriešu un sieviešu viedokļos ir šāda vienprātība atbildēs „varbūt‖ (50% pret 

50%) un gandrīz tāda pat atbildei „noteikti neietekmētu‖. Iespēja, ka „noteikti ietekmēs‖ ir 

izteikta 7 % respondentu, kas noteikti ir zems rādītājs.  

Aktieru atbildes uz jautājumiem par pašrealizāciju tuvina secinājumiem par ticību 

pašrealizācijas iespējām esošajā situācijā, jebkurā zālē un ar minimālām iespējām situācijai 

uzlaboties. 

Kā jau pedagoģiskā pētījumā, vērtēsim arī aktieru novērtējumu esošajai aktieru 

izglītības sistēmai un organizācijai. Teātru kritiķi mūsu „eksportdarbus‖ novērtē ar labām 

atsauksmēm arī par aktieriem. Pašu aktieru skatījums uz šo procesu nebūt nav vienaldzīgs un 

apmierināts. Ielūkosimies atbildēs. 

 

2.41. attēls. Apmierinātība ar aktieru izglītības ieguves iespējām Latvijā (vecums) 

 

„labi‖ un „ļoti labi‖ izglītību vērtē tikai 22% respondenti, kas noteikti prasītu 

pārskatīt aktieru izglītības nepilnības. Jautājuma „cits viedoklis‖ vietā iespējams vajadzētu 

jautāt „kā kuru studiju priekšmetu vērtē‖, un mēs iegūtu korektāku atbildi, bet jebkurā 

gadījumā problēmas ir skaidri saskatāmas. 
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2.42. attēls. Apmierinātība ar aktieru izglītības ieguves iespējām Latvijā. (dzimums) 

 

Vizualizācija parāda nepieciešamību strādāt pie aktieru sagatavošanas jautājumiem 

un stiprināt Latvijas Kultūras akadēmijas studiju kvalitāti. Ľemot vērā Latvijas aktieru 

sagatavošanas specifiku, izrādījām interesi par zinātniskā grāda iegūšanu un sagatavošanas 

profesijai nepieciešamo laiku. 

 

2.43. attēls. Jūsuprāt aktieru augstskolās izglītības apguves optimālais laiks? (vecums) 

 

Latviešu teātra skolai raksturīgais studiju laiks 4 gadi prevalē respondentu viedokļos, 

tomēr ir jūtamas alkas pēc papildus zināšanām. Vecuma grupa no 31 līdz 45 gadiem pārsvars 

ir atbilstošs respondentu pārsvaram pār citām vecuma grupām 2: 1. Tādi ir arī rezultāti un 

vecuma vai pieredzes atšķirības mazliet vērojamas arī studiju ilgumos 3 vai 5 gadi. 
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2.44. attēls. Jūsuprāt aktieru augskolās izglītības apguves optimālais laiks? 

 

Aktrišu un aktieru atbildes praktiski neatšķiras un tam nav statistiskas vērtības. 

Salīdzinot iepriekšējos testu jautājumus, Kolmogorova- Smirnova testā (atšķirības starp 

sieviešu un vīriešu atbildēm) nav pamanāmas statistiski nozīmīgas atšķirības. 

Kraskola – Vallia tests parāda (atšķirības starp vecumiem – 3 vecuma grupas) ka 

jautājumos par izrādes mērķa apzināšanos un mērķa sasniegšanu ir statiski nozīmīgas 

atšķirības, bet tās neuzrādas tendenču līmenī.  
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2.4. tabula 

Aktieru pašrealizācijas vērtējums 

Kritērijs Rādītāji 
Līmeņi 

Vienmēr Bieži Reti 

Aktiera attieksme pret sevi mun 
citiem 

1.Savas darbības 

mērķtiecība 

Apzinās mērķi  32% 51% 17% 

Mērķi sasniedz 3% 75% 22% 

    Pašregulācija Paradumi Situatīva 

2. Attieksme 

Attieksme pret savu darbību 49% 36% 15% 

Attieksme pret kolektīva darbību 19% 42% 39% 

      ļoti labi labi kā kuro reizi 

Aktiera darbības produktivitāte 

1.Pašvērtējums par lomu 

izpildi 

Varu izpildīt klasiskā stila lomas 25% 57% 18% 

Varu izpildīt neordināras lomas 37% 27% 36% 

2. Ekspertu vērtējums par 

aktieru lomu izpildi 

Var izpildīt klasiskā stila lomas 61% 28% 11% 

Var izpildīt neordināras lomas 33% 39% 28% 

3. Skatītāji - Reāla lomu 

izpilde 

Var izpildīt klasiskā stila lomas 54% 35% 6% 

Var izpildīt neordināras lomas 56% 33% 5% 

      Vienmēr Bieži Reti 

Aktiera apmierinātība ar 

māksliniecisko darbību 

1.Aktiera saniegumi 

mākslinieciskajā darbībā 

Mani apmierina mana radošā darbība 6% 31% 63% 

Aktieris ir apmierināts ar darbības novērtējumu 0% 47% 53% 

2. Mākslinieciskās darbības 

sociālā nozīmīguma izjūta 

Mana mākslinieciskā darbība skatītājiem ir vajadzīga 9% 49% 43% 

Mani apmierina pašrealizācija manā radošajā darbībā 6% 31% 63% 

3.Mākslinieciskā 

pašrealizācija 

Pašregulācija ir aktiera darba organizācijas pamatā 
20% 46% 34% 

Es mākslinieciski pašrealizējos daudzveidīgi  12% 49% 39% 
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Izstrādāto kritēriju un rādītāju mērījumi apkopoti 2.4. tabulā. Kritērijs „Aktiera 

attieksme pret sevi un citiem‖ pētījumā noteikta ar rādītājiem „mērķa apzināšanās,‖ „mērķa 

sasniegšana‖ un „attieksme pret savu darbību‖, „attieksme pret kolektīva darbību‖.  Mērķa 

apzināšanās un sasniegšanas procesos pētījumā atklājās, ka aktieri bieţāk sasniedz mērķi, 

nekā to apzinās. Tas liecina par reţisoru pedagoģiskās prasmes trūkumu izvirzīt aktieriem 

mērķi lugas iestudēšanas sākumā, bet kopā ar aktieriem strādā pēc pirmizrādēm,  analizējot, 

kāds mākslinieciskais un audzinošais mērķis sasniegts izrādē. Aktiera darbības mērķtiecības 

audzināšanā pievēršama reţisoru un teātru vadītāju uzmanība. Kritērija „Aktiera darbības 

produktivitāte‖ novērtēšanā salīdzināts aktieru pašvērtējums ar skatītāju un ekspertu 

vērtējumu par klasisko un neordināro lomu izpildi. Kritērija „Aktiera apmierinātība ar 

māksliniecisko darbību‖ ir trīs rādītāji: „aktiera sasniegumi mākslinieciskajā darbībā,‖ 

darbības sociālā nozīmīguma izjūta‖ un „mākslinieciskā pašrealizācija‖ kas raksturo aktiera 

pašrealizācijas kodolu. Kvantitatīvie rādītāji pētījuma rezultātos izvirzītās pētniecības 

problēmas risinājumam par aktiera pašrealizāciju dod kvalitatīvas jaunas pieejas aktieru 

pašrealizācijas pilnveidošanai. To apstiprināja diskusijas ar aktieriem, ekspertiem, skatītājiem 

un zinātniskajās konferencēs ar pedagoģijas gan pieredzējušiem, gan topošajiem zinātniekiem. 

 Šajā nodaļā atkārtoti atklājās zemais pašvērtējuma līmenis – šoreiz par savu radošo 

darbību un savas darbības radošo daudzveidību. Pētījums uzrāda pašrealizāciju ierobeţojošos 

faktorus (pēc aktieru domām). Izglītības kvalitāti neviens no aktieriem nevērtē kā 

apmierinošu, tāpat kā eksperti un skatītāji kā uzlabojamas piemin gan runas tehnikas kvalitāti, 

gan kopīgo kultūrizglītības līmeni.  
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Nobeigums 

Latvijas teātros vērojama būtiska pretruna starp aktiera radošām iespējām un viľu 

pašrealizāciju teātra darbības procesā. Veicot filozofiskās, psiholoģiskās, pedagoģiskās, 

socioloģiskās un mākslas literatūras analīzi par pedagoģijas teorijām aktieru sagatavošanā un 

pašrealizāciju radošajā darbībā, konstatēta būtiska aktieru ietekme uz teātra darbības kvalitāti 

un sabiedrību kopumā. Aktieru pašrealizācija ir mūsdienu pilnvērtīgas dzīvesdarbības garants. 

Balstoties uz teoriju analīzi par sabiedrības un aktieru sadarbības mijsakarībām, teātra aktieru 

pašrealizācijas pilnveidošanai un teātra darbības kvalitātes paaugstināšanai tika izstrādāta 

aktieru pašrealizācijas definīcija, pašrealizācijas satura strukturālais modelis, noteikti kritēriji 

un rādītāji aktieru pašrealizācijas vērtēšanai. Pētījumā analizēta aktieru pašpieredze, 

pašvērtējums par profesionālo māksliniecisko darbību, apzināti pašrealizāciju stimulējošie un 

bremzējošie faktori. Salīdzināts aktieru pašvērtējums par pašrealizāciju ar teātra ekspertu un 

skatītāju vērtējumu. Mūsdienās ir izveidojusies pretruna starp valsts teātros strādājošo aktieru 

vajadzību pašrealizēties kolektīvā un ierobeţoto līdzdalību mākslinieciskās darbības 

pilnveidošanā. Būtiski paaugstinājies aktieru izglītības līmenis, un aktieru sociālā grupa ir 

viena no izglītotākajām sociālajām grupām sabiedrībā un sagatavoti pašrealizācijai.  

Pētījumā izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes. Teorētiskās metodes: 

filozofijas, pedagoģijas, politoloģijas, psiholoģijas, teātra vēstures un aktieru mākslinieciskās 

darbības teorētiskās literatūras analīze, pedagoģisko parādību strukturālā modelēšana, 

kontentanalīze. Empīriskās metodes: aptaujas, aktieru, teātru vadības un skatītāju naratīvās 

intervijas, novērojumi, biogrāfiskā metode, situācijas analīze, kas atklātu aktieru 

pašrealizācijas līmeni. Statistiskās datu apstrādes metodes: aprakstošās statistiskas metodes 

(tabulas, grafiskie attēli un statistiskie rādītāji) un secinošās statistiskas  metodes; 

Kolmogorova- Smirnova tests, Pīrsona korelācijas koeficients,  χ2 tests, Stjūdenta t-tests,  

Kraskola – Vallisa tests. Datu apstrādē izmantota SPSS. 

Pētījumā ir izstrādāti pašrealizācijas vērtēšanas kritēriji, rādītāji un līmeľi, konstatētas 

mūsdienu aktuālās līmeľu dominantes: pretruna starp mērķa apzināšanos un sasniegšanu 

aktieru pašrealizācijas procesā. Aktieru attieksmē pret savu darbību dominē pašregulācija, bet 

attieksmē pret kolektīva darbību dominē paradumi. Pašvērtējumā par lomu izpildi dominē 

viedoklis par „labi‖ izpildītām klasiskā stila lomām un „ļoti labi‖ par neordinārām lomām. 

Savukārt ekspertu vērtējumā dominē „ļoti labi‖ par klasiskā stila lomām un „labi‖ par 

neordinārajām lomām. Skatītāju vērtējumā abos gadījumos dominē „ļoti labi‖ novērtējums. 

Apmierinātības pašnovērtējumā par radošo darbību un tās novērtējumu dominē viedoklis 

„reti‖, savukārt skatītāju vērtējumā par sociālo nozīmīgumu dominē viedoklis „vienmēr‖. Šie 
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rezultāti apstiprina pētījuma gaitā vairākkārt uzrādīto aktieru pašvērtējuma problēmu 

(pašvērtējuma prasmju nepietiekamo lietojumu) un nesakritību ar ekspertu un skatītāju 

viedokli. Pētījumā atklātas aktieru pašrealizācijas paplašinātas iespējas teātris – sabiedrība un 

pierādīta aktieru un skatītāju interešu tuvināšanās mākslinieciskajā darbībā. 

  Pētījumā atklājas fakti, ka aktieru vajadzības pašrealizēties pilnveido atpazīstamību 

skatītājos. Tas ir pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā. 

Mūsdienu aktierim bieţi svarīgāka par saturu ir sevis izteikšana izrādē, kas jaunākās 

paaudzes aktieros ir vienojošais, viľu paaudzi apliecinošais. Radoši apdāvinātākajiem nereti 

izdodas gūt plašu rezonansi un atzinību par spēli izrādē.  

Sekmīgai aktieru pašrealizācijai pētījumā konstatēti pedagoģiskie nosacījumi: 

1. Aktieru sistemātisks mākslinieciskās darbības nodrošinājums ir mijsakarībā ar šo 

aktieru atpazīstamību sabiedrībā. 

2. Izcilu aktieru sistemātiski darba rezultāti tiek novērtēti teātrī, aktieru profesionālās 

organizācijās, sabiedrībā, bet novērtējums nebalstās uz aktieru pašvērtējumu. Aktieru 

pašvērtējuma prasmes ir sistemātiski attīstāmas profesionālā darbībā. 

3. Augstākās izglītības apguves procesā aktieriem nepieciešams iekļaut kursus 

filozofijā, pedagoģijā, psiholoģijā un socioloģijā, kas būtiski sekmētu aktiera pašattīstības 

vadības prasmes. 

4. Aktiera aktīva līdzdalība repertuāra izvēlē un lomu sadalē, lēmuma pieľemšanā 

par teātra māksliniecisko darbību, sekmē aktiera pašrealizāciju. 

5. Pētījums uzrādīja problēmu par teātrī strādājošo aktieru nelīdzsvaroto 

nodarbinātību, kas teātra kolektīva līmenī netiek sistemātiski analizēta un koriģēta. Vēlama 

samērīga ikviena aktiera radošās darbības slodze, kas izlīdzinātu visu aktieru atpazīstamību 

skatītāju vērtējumos. 

6. Mūsdienu aktiera pašrealizācijas produktivitāte un humānas personības kodols - 

brīva izvēle, patstāvība, atbildība mijsakarībā sekmē pašrealizācijas pilnveidošanos darbībā. 

Aktieru iespējas pašrealizēties teātrī ir ierobeţotas. Pētījuma procesā apstiprinājās 

hipotēze, ka teātra aktieru pašrealizāciju sekmē rūpes teātrī par aktieru nodarbinātību un viľu 

iesaistīšanu interesanta repertuāra veidošanā. Aktiera vajadzība pašrealizēties pilnveido 

sadarbību starp teātri, skatītāju un sabiedrību. Pieredzējušais skatuves meistars R. Pauls 

(LKA, E. Smiļģa teātra muzeja krātuve, Intervijas, G. Strads) ir ļoti kategorisks savā 

spriedumā par repertuāra veidošanu un tā radītajām problēmām. Teātrim vajadzīgas tādas  

izrādes, kas piesaista skatītāju, savukārt katram aktierim ir vajadzība pēc speciālas lomu sevis 

pašrealizācijai. Bez tādas viľu nepamanīs radošajā teātra kolektīvā. Teātru kvalitātes 

vērtējumā ir vajadzība iekļaut aktieru pašrealizācijas pašvērtējumu. 
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Promocijas darbā ir sasniegts izvirzītais zinātniskā pētījuma mērķis, pārbaudīta 

hipotēze, izpildīti uzdevumi. Šī pētījuma novitāte ir nozīmīga valsts kultūras politikas tālākai 

attīstībai teātru mākslas nozarē. Līdz šim teātra zinātniskā pētniecība vairāk bija virzīta uz 

vēsturisko izpēti, atsevišķu darbu izvērtējumu, maz pētot procesa mijsakarības par aktiera 

pašrealizāciju un sadarbību ikdienā ilgākā laika periodā un praktiski neietver pedagoģiju kā 

vienu no fundamentālākajām zinātnes nozarēm teātra attīstībai. Promocijas darbā 

pedagoģiskie pētniecības aspekti ir nozīmīgi teātru kā valsts nozīmīgas kultūras nozares 

kvalitātes attīstībā. 

 

Tēzes aizstāvēšanai: 

1. Latvijā teātru aktieru sociālā grupa ir viena no vadošajām augsta kultūras 

līmeľa uzturēšanā: 2018. gadā teātra apmeklējumu skaits ir 672.7 tūkstoši (kopējais 

iedzīvotāju skaits1 934 379). Tas ir 35% attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, bet 2016.gadā bija 

37%. 

2. Aktieru pašrealizācija pētījumā modelēta kā cilvēka augstākā vajadzība, kas 

veidojusies uz pašaktualizēšanās un pašizteikšanās pedagoģiski psiholoģiskā pamata. Aktieru 

pašrealizācija teorētiski pamatota un eksperimentāli pārbaudīta kā teātru kvalitātes vērtēšanas 

nozīmīgs subjektīvais komponents. 

3. Aktieru pašrealizācijas līmeľa noteikšanai teorētiski pamatoti un empīriski 

pārbaudīti kritēriji - aktiera darbības produktivitāte, ko raksturo pašvērtējums un  ekspertu 

vērtējums par aktieru lomu izpildi un reālā lomu izpilde. Aktiera attieksme pret sevi un 

citiem, ko raksturo mērķa apzināšanās un sasniegšana, attieksmē pret savu un kolektīva 

darbību, un apmierinātība ar māksliniecisko darbību, ko raksturo aktieru pašizjūta 

mākslinieciskajā darbībā, sociālā nozīmīguma izjūta un mākslinieciskā pašrealizācija  

4. Aktieru augstākās izglītības apguvē pastāv pretruna starp aktieru vajadzību 

iepazīt novērtēt sevi pašrealizācijā un nepietiekamām zināšanām pedagoģijā un psiholoģijā.  
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1. pielikums 

Ekspertu vērtējums 18 aktieriem  

2.3.

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aktieri

Var izpildīt 

daudzveidī

gas lomas

Var izpildīt 

klasiskā 

stila lomas  

lomas

Var izpildīt 

neordināra

s  lomas

Apzinās 

izrādes 

mērķi

Mērķi 

sasniedz

Attieksme 

pret darbu 

nosaka 

situācija

Attieksme 

pret izrādi 

nosaka 

aktiera 

paradumi

Pašregulāc

ija ir 

aktiera 

darba 

organizācij

as pamatā

Līdzdarboj

as teātra 

radošās 

darbības 

programma

s 

veidošanā

Aktiera 

darbs 

novērtēts 

adekvāti

Aktiera 

mākslinieci

skā 

darbība 

šajā teātrī 

ir 

vajadzīga -

jā 

Aktiera 

mākslinieci

skā 

darbība 

šajā teātrī 

ir 

vajadzīga -

nē

Pašrealizēji

es kā 

aktieris ne 

tikai teātrī

Pašrealizēj

as radošā 

darbā 

teātrī

1 sieviete 11 8 10 9 11 5 5 7 9 13 8 9

2 sieviete 7 11 9 6 2 6 2 7 6 4 3 4

3 sieviete 12 14 11 12 15 2 8 12 3 7 13 12 9

4 vīrietis 11 9 7 11 6 7 6 10 1 8 13 6 7

5 sieviete 14 13 9 12 8 6 5 9 3 9 14 13 12

6 vīrietis 7 6 11 9 4 6 1 4 7 10 1 6 4

7 vīrietis 14 13 9 14 11 6 4 10 9 13 9 12

8 vīrietis 11 8 11 13 7 5 5 7 9 10 2 10 10

9 sieviete 7 14 4 8 7 5 5 10 7 10 1 4 8

10 vīrietis 12 12 12 13 10 9 2 6 2 9 13 13 12

11 sieviete 9 12 6 10 7 5 5 10 1 7 12 7 8

12 vīrietis 12 11 9 10 7 8 7 2 5 13 9 10

13 vīrietis 7 10 11 9 7 6 4 5 1 8 12 9 4

14 vīrietis 9 14 6 10 5 8 7 2 4 13 7 9

15 sieviete 12 13 7 11 10 5 5 8 6 13 10 10

16 sieviete 12 10 12 13 11 6 5 7 1 9 13 8 11

17 sieviete 8 6 8 6 6 6 4 2 7 11 2 7

18 vīrietis 13 11 8 13 8 2 9 11 6 13 5 11

Eksperts piešķir punktu ja atbilde pozitīva

1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3.
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2. pielikums 

Skatītāju vērtējums 18 aktieru grupai 

 

  

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

klasiskā 

stila lomas  

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināra

s  lomas

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju 

kā izcilu

Šī aktiera 

darbs 

teātrī  ir 

interesants

Šī aktiera 

darbs arī 

ārpus 

teātra  ir 

interesants

Es  

apmeklēju 

teātri, jo 

man patīk 

aktieru 

spēle

Šis teātris 

mūsu 

ģimenē 

ilgus 

gadus ir 

augstu 

vērtēts

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

klasiskā 

stila lomas  

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināra

s  lomas

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju 

kā izcilu

Šī aktiera 

darbs 

teātrī  ir 

interesants

Šī aktiera 

darbs arī 

ārpus 

teātra  ir 

interesants

Es  

apmeklēju 

teātri, jo 

man patīk 

aktieru 

spēle

Šis teātris 

mūsu 

ģimenē 

ilgus 

gadus ir 

augstu 

vērtēts

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

klasiskā 

stila lomas  

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināra

s  lomas

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju 

kā izcilu

Šī aktiera 

darbs 

teātrī  ir 

interesants

Šī aktiera 

darbs arī 

ārpus 

teātra  ir 

interesants

Es  

apmeklēju 

teātri, jo 

man patīk 

aktieru 

spēle

Šis teātris 

mūsu 

ģimenē 

ilgus 

gadus ir 

augstu 

vērtēts

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

klasiskā 

stila lomas  

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināra

s  lomas

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju 

kā izcilu

Šī aktiera 

darbs 

teātrī  ir 

interesants

Šī aktiera 

darbs arī 

ārpus 

teātra  ir 

interesants

Es  

apmeklēju 

teātri, jo 

man patīk 

aktieru 

spēle

Šis teātris 

mūsu 

ģimenē 

ilgus 

gadus ir 

augstu 

vērtēts

1 sieviete 9 5 10 7 5 5 1,5 3,75 0,75 3 3,75 0,75 10,5 8,75 10,75 10 8,75 0 5,75

2 sieviete 1 6 6 6 6 4 8,25 4,5 4,5 5,25 5,25 3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 9,75 11 11 11,25 11,75 0 8,5

3 sieviete 26 21 30 20 19 9 8,25 10,5 4,5 10,5 10,5 14,3 0,5 1 0,5 0,5 1,5 0,5 34,75 32,5 35 31 31 0 23,8

4 vīrietis 2 3 3 4 1 3 4,5 3,75 3 3 5,25 1,5 0,5 0,5 6,5 6,75 6,5 7 6,25 0 5

5 sieviete 21 24 24 27 20 28 7,5 6 5,25 3 9 19,5 3 1 1 2,5 29,5 30 30,25 30 29 22 31

6 vīrietis 2 3 4 3 3 4,5 3 3 2,25 3 1,5 0,5 0,5 5 5,5 6 6,25 6 0 4,5

7 vīrietis 6 9 5 9 2 5 3,75 1,5 3,75 1,5 4,5 3,75 1,5 9,75 10,5 8,75 10,5 8 0 8,75

8 vīrietis 18 18 28 23 25 15 9,75 9 3,75 7,5 4,5 12,8 1 1 28,75 27 31,75 30,5 30,5 0 27,8

9 sieviete 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0 0

10 vīrietis 18 19 17 21 15 18 6 6 6,75 4,5 7,5 15 6 0,5 0,5 1 1,5 24,5 25 24,25 25,5 23,5 16,5 24

11 sieviete 1 1 2 2 1 2 1,5 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 1 2,5 2,5 2,75 2,75 2,25 1,75 2

12 vīrietis 4 2 6 3 3 4 2,25 3,75 0,75 3 2,25 1,5 1 0,5 6,25 5,75 6,75 6 6,25 0 6

13 vīrietis 4 5 4 6 4 4 1,5 2,25 3 1,5 2,25 5,25 2,25 1 0,5 6,5 7,25 7 7,5 6,75 5,25 6,25

14 vīrietis 4 4 5 4 1 2 1,5 1,5 0,75 1,5 0,75 3,75 0,5 2 5,5 5,5 5,75 6 3,75 0 5,75

15 sieviete 1 4 3 3 4 3 3,75 0,75 1,5 1,5 0,75 4 3,75 4,75 4,5 4,5 0 4,75

16 sieviete 8 9 11 10 6 3 4,5 3 1,5 2,25 6 7,5 12,5 12 12,5 12,25 12 0 10,5

17 sieviete 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,75 0,75 0,75

18 vīrietis 3 10 7 11 3 5 6 0,75 3 1,5 3,75 2,5 9 10,75 10 11 7 0 8,75

Skatītājs piešķir punktu ja atbilde pozitīva vienmēr 1 punkts

bieţi 0,75 punkti

reti 0,5 punkti

vienmēr bieţi reti KOPĀ
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3. pielikums 

Skatītāju vērtējums par aktieru pašrealizāciju 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145A
ktieri

 

Manuprāt aktieris lieliski izpilda klasiskā stila lomas  2 5 6 4 2 5 2 1 1 1 2 3 11 2 1 21 3 18 21 2 4 1 1 5 15 2 1 1 1 13 1 1 1 5 1 21 5 1 1 3 1 2 5 18 1 12 7 1 4 18 1 5 1 2 2 1 26 1 1 2 14 9 3 2 1 1 8 2 5 3 4 2 3 4 3 1 12 4 6 5 27 7 1 3 10

Manuprāt aktieris lieliski izpilda neordināras  lomas 2 3 4 4 3 6 3 1 1 1 5 3 10 2 1 14 1 2 19 24 3 1 5 1 7 16 4 2 1 1 1 10 1 1 8 1 20 3 6 2 4 1 3 6 18 12 10 2 2 1 8 11 2 6 4 1 3 1 2 1 21 1 1 1 12 1 5 3 2 1 2 9 3 5 5 1 2 3 3 4 8 3 9 4 9 6 17 3 10 13

Šo aktiera darbu novērtēju kā izcilu 2 1 5 4 3 3 6 1 1 2 1 5 2 1 8 1 20 2 17 24 2 1 4 1 2 16 5 1 1 21 1 1 8 2 23 1 7 1 2 4 4 1 2 6 28 1 9 9 3 2 1 9 16 1 6 7 1 6 2 1 30 3 2 4 14 10 3 2 3 2 11 3 6 5 6 3 5 5 4 3 13 5 5 10 32 7 2 7 9

Šī aktiera darbs teātrī  ir interesants 2 1 5 4 4 5 2 1 2 1 5 3 1 10 3 1 1 20 2 21 27 2 6 1 4 18 5 1 1 2 1 1 1 21 1 1 6 1 18 1 2 7 1 3 4 1 2 6 23 1 10 11 4 1 1 7 17 1 6 6 1 5 2 1 1 20 3 2 4 2 13 1 7 3 2 3 3 10 3 5 5 3 4 7 4 7 3 13 6 9 10 26 6 11 13

Šī aktiera darbs arī ārpus teātra  ir interesants 2 3 6 3 2 5 1 1 1 1 4 2 8 3 2 1 16 1 2 15 20 1 4 1 3 14 3 1 1 1 1 13 1 4 1 20 1 5 1 3 3 1 3 5 25 6 4 3 2 1 6 14 1 6 2 6 1 2 1 19 1 2 3 1 8 1 5 1 2 3 1 6 2 4 4 3 1 6 1 1 5 2 10 4 2 6 16 1 3 13

Es  apmeklēju teātri, jo man patīk aktieru spēle

Šis teātris mūsu ģimenē ilgus gadus ir augstu vērtēts 2 1 6 6 5 3 5 1 1 2 1 5 3 1 10 3 3 2 22 1 4 18 28 1 1 4 1 1 5 10 2 1 1 1 14 1 2 1 5 1 18 1 1 7 1 1 4 3 1 1 4 15 5 10 3 1 1 8 11 1 4 7 7 1 2 1 9 1 3 1 5 1 5 1 1 3 3 3 5 3 1 4 3 5 1 2 5 2 7 2 5 3 18 2 1 5 5

Manuprāt aktieris lieliski izpilda klasiskā stila lomas  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 0,75 4,5 3 0,75 1,5 2,25 6,75 0,75 0,75 1,5 6 7,5 1,5 1,5 1,5 5,25 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 0,75 1,5 0,75 1,5 4,5 0,75 1,5 3 1,5 1,5 3 9,75 1,5 2,25 4,5 0,75 1,5 0,75 0,75 6 1,5 1,5 8,25 1,5 4,5 0,75 8,25 2,25 1,5 3 1,5 5,25 0,75 1,5 1,5 3 4,5 0,75 0,75 2,25 1,5 2,25 4,5 3 0,75 1,5 3,75 1,5 1,5 2,25 3,75 3 3 0,75 1,5 1,5 6 7,5

Manuprāt aktieris lieliski izpilda neordināras  lomas 0,75 1,5 0,75 1,5 3 0,75 0,75 3 0,75 0,75 1,5 3 9 0,75 1,5 6 6 0,75 2,25 0,75 3,75 0,75 0,75 0,75 0,75 9 0,75 2,25 0,75 6 0,75 0,75 1,5 3,75 0,75 0,75 0,75 3,75 0,75 0,75 3 9 1,5 0,75 0,75 3 0,75 0,75 0,75 6 0,75 4,5 4,5 2,25 4,5 10,5 2,25 1,5 0,75 3 2,25 6,75 3,75 1,5 0,75 3 0,75 0,75 0,75 3,75 3,75 3 0,75 1,5 3,75 3 1,5 3,75 6,75 0,75 4,5 2,25 0,75 2,25

Šo aktiera darbu novērtēju kā izcilu 1,5 2,25 1,5 1,5 0,75 0,75 3,75 0,75 5,25 1,5 0,75 2,25 1,5 9 2,25 6,75 5,25 0,75 3 0,75 3 5,25 0,75 0,75 0,75 1,5 0,75 1,5 1,5 0,75 2,25 4,5 2,25 0,75 3,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 4,5 3,75 0,75 2,25 1,5 3 0,75 0,75 0,75 5,25 0,75 3 0,75 4,5 2,25 0,75 4,5 0,75 0,75 3 5,25 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 0,75 3 1,5 0,75 0,75 3 0,75 2,25 3,75 0,75 0,75 1,5 0,75 3 9

Šī aktiera darbs teātrī  ir interesants 1,5 0,75 0,75 2,25 0,75 0,75 0,75 3,75 3 0,75 1,5 2,25 6 0,75 1,5 4,5 3 2,25 1,5 0,75 2,25 2,25 0,75 0,75 3,75 0,75 8,25 1,5 3 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 4,5 7,5 0,75 2,25 2,25 0,75 1,5 6 0,75 1,5 0,75 5,25 0,75 3 0,75 10,5 0,75 0,75 0,75 1,5 3 3 0,75 2,25 0,75 0,75 1,5 3 3 0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 1,5 1,5 4,5 2,25 1,5 1,5

Šī aktiera darbs arī ārpus teātra  ir interesants 0,75 1,5 0,75 0,75 0,75 3 0,75 3,75 0,75 0,75 0,75 6,75 0,75 0,75 0,75 7,5 9 2 0,75 2,25 0,75 0,75 3 1,5 0,75 0,75 6,75 0,75 1,5 4,5 4,5 1,5 0,75 0,75 4,5 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 0,75 2,25 4,5 1,5 2,25 2,25 3 0,75 0,75 6,75 0,75 4,5 0,75 5,25 3 0,75 2,25 10,5 1,5 0,75 1,5 0,75 4,5 3,75 1,5 1,5 6 0,75 1,5 1,5 2,25 5,25 0,75 1,5 0,75 2,25 0,75 4,5 3 3,75 0,75 3,75 0,75 1,5 4,5

Es  apmeklēju teātri, jo man patīk aktieru spēle 1,5 3,75 3 3,75 1,5 4,5 1,5 0,75 0,75 4,5 1,5 0,75 9,75 3 0,75 2,25 2,25 15,8 0,75 3 15 19,5 2,25 1,5 5,25 0,75 0,75 2,25 12 3 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Šis teātris mūsu ģimenē ilgus gadus ir augstu vērtēts 0,75 1,5 1,5 3 3,75 0,75 0,75 3,75 0,75 6 3 0,75 0,75 2,25 0,75 7,5 1,5 0,75 0,75 0,75 6 0,75 3 0,75 6 1,5 0,75 3 0,75 0,75 0,75 0,75 6,75 12,8 0,75 6 0,75 1,5 0,75 1,5 0,75 4,5 5,25 3 0,75 0,75 14,3 2,25 1,5 0,75 1,5 2,25 6,75 0,75 1,5 0,75 1,5 7,5 0,75 1,5 1,5 1,5 2,25 3,75 2,25 0,75 4,5 1,5 3,75 6 4,5 0,75 1,5 3,75 8,25

Manuprāt aktieris lieliski izpilda klasiskā stila lomas  0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 2 1 1 0,5 0,5 0,5 1,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5

Manuprāt aktieris lieliski izpilda neordināras  lomas 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3,5 2,5

Šo aktiera darbu novērtēju kā izcilu 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Šī aktiera darbs teātrī  ir interesants 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 3

Šī aktiera darbs arī ārpus teātra  ir interesants 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 0,5 2 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 1 0,5 2,5 0,5

Es  apmeklēju teātri, jo man patīk aktieru spēle 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 7 0,5 1,5 5 1,5 1,5 0,5

Šis teātris mūsu ģimenē ilgus gadus ir augstu vērtēts 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Manuprāt aktieris lieliski izpilda klasiskā stila lomas  2 0,75 5,75 6,75 4,5 2,75 5,75 2 1 2,5 1,75 7,5 3 0,5 14 2,75 0 2,5 2,25 27,8 0,75 0,5 0,75 4,5 24,5 29,5 2 1,5 6,5 1 1 6,5 20,8 4 0,75 1 0 1 1,75 1 0,75 15 1 1,75 1 0,75 9,75 1,75 22 2 0,75 1,5 10 0,5 0,75 2,5 4 4,5 1 3,5 9,5 28,8 1,5 13,5 9,75 5 0,75 2,5 0,75 0,75 11 0,5 19,5 2 9,75 6,5 1 7 0,75 2 0,5 1 34,8 3,25 1,5 0,5 4 3,5 19,3 0,75 10,5 3 2 2,5 4 12,5 2,75 5,75 5,25 1,5 6,25 6,5 6,5 0,75 5,5 6,75 2,5 13,5 6,75 9,75 9 30,5 0,75 8,5 2,5 9 18

Manuprāt aktieris lieliski izpilda neordināras  lomas 2 0 4,75 6 4,5 3 6,75 3 1 2,5 1 8,5 3,75 0,75 13 3,25 0,75 2,5 3 24,5 0,75 0,5 1 3,5 25 30 3 1,75 7,25 0,75 1 7 20,3 4,75 0,75 0 0,75 2 1,75 1 1 19,5 1 1 1 0,75 10,8 1,75 26 3,75 0,75 1,5 10,3 0,75 0,75 2,75 3,75 4,75 1 3,75 10 27 1,5 12,8 10,8 5,5 0,75 2,75 0,75 1 14 0,75 16,5 2,5 11 6,25 1 7,5 1 2 0,5 1 32,5 3,25 1,5 0,75 4 3,25 18,8 1 8,75 3 2 2,5 3,25 12 3 5,75 5,75 1,75 5,75 6,75 6,5 0,75 5,5 8 3 12,8 7 10,5 9,75 27,3 0,75 7,5 2,25 10,8 17,8

Šo aktiera darbu novērtēju kā izcilu 2 1 6,5 6,25 4,5 3 6 2,5 1 2,75 1,75 8,75 3,25 1 13,3 3 0,75 2,25 2,5 29 0,5 0,5 0,5 4,25 24,3 30,3 2 1,75 7 0,75 1 5,5 21,3 5 0,75 0 0,75 1,75 1,5 0,75 1 23 1 1,5 0,75 1 10,8 2 27,5 2,25 1 1,25 10,8 0,75 1 2,75 4,75 4,75 1 3,25 10,5 31,8 1,75 12,3 10,5 6 0,75 2,75 1 0,75 14,3 0,75 19 2,25 11 7 1 8,25 0,75 2 0 1 35 3,75 2 0,5 4,75 3 19,3 0,75 10,8 3 2 3 2,75 12,5 3 6 5,5 1,5 6,75 6,5 6,5 0,75 5,75 7 3 13,8 7,25 8,75 10,8 32 0,75 8,5 2,75 10 18

Šī aktiera darbs teātrī  ir interesants 2 1 6,5 5,25 4,75 2,25 5,75 2,75 1 2,75 1 8,75 3,5 1 13 3,75 0 2,5 3,25 26 0,75 0,5 0 3,5 25,5 30 2,25 2 7,5 0,75 1 6,25 20,8 5 1 0 1 2 1 1 1 22,5 1 1,25 0,75 1 9,75 1,75 26,3 2 1 2 10,5 0,75 0,75 2,25 4,5 4,5 1 3,5 10,5 30,5 1,75 12,3 11 6,25 0,75 2,5 1 0,5 13 0,75 19 2,25 11,3 6,75 1 8 0,75 2 1 1 31 3,75 2 0,75 4,75 3,5 21 1 10 3 2 3 3,75 12,3 3 5,75 5,75 1,5 6 7 7,75 0,75 6 7,75 3 13,8 7,5 10,5 10,5 30,5 0,5 8,25 2 11 17,5

Šī aktiera darbs arī ārpus teātra  ir interesants 2 0 4,25 6,5 4,5 2 6,25 1,75 1 2,25 1 7,5 2 0,75 12,8 3,75 0 2,75 2,25 23,8 0,75 0,5 1,75 3,25 23,5 29 2 1,75 6,75 0,75 1 4,75 18 4,5 0,75 1 1 1,75 0,5 0 1 19,8 1 1,25 1,5 0,5 9,5 1,5 25 2,5 0,75 1,25 10 0,75 0,75 2,25 4,5 4,5 1 3,75 9,25 30,5 1,5 9,75 7,75 6 0,75 2,75 0,5 1 13,3 0,75 19 2,25 11,8 5 0,75 8,75 1 2 0,5 1 31 3 2 0,75 4,5 2,75 14 1 8,75 2,5 2 3 3 12 2,75 5,5 5,5 0 6,25 6,25 6,5 1 3,75 7 2,75 12,8 6,25 8 9,5 20,8 0,75 4,75 1,25 7 18

Es  apmeklēju teātri, jo man patīk aktieru spēle 1,5 0,5 4,25 4 3,75 2 4,5 2 0,5 1,75 1,25 5,5 2,5 0,75 10,8 3 0,75 2,25 2,75 22,8 0 0,75 0 3,5 16,5 24,5 2,25 1,5 5,25 0,75 0,75 3,75 13,5 3 0,75 0,75 0,75 0,75 1,25 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Šis teātris mūsu ģimenē ilgus gadus ir augstu vērtēts 2 1 6 6,75 5 3 6,5 2,5 1 2 1 9 3,5 1 13,8 3,75 0 3 3,25 26,3 0 1 0 4,75 24 31 1,75 1,75 6,25 1 1 6,25 18 3,5 0,75 0 0,75 1,5 1 1 0,75 20 1 2 0,75 1 9 1,75 24 2 1 1,75 10,5 1 0,5 1,75 4,75 4,25 1 1,75 10,8 27,8 0,75 11 10,8 4,5 0,75 2,5 1 0,75 12,5 0,5 16,3 1,5 8,5 7 0,75 7,75 1 2 0 1 23,8 3,25 1,5 0,75 4,5 3,25 11,8 1 5,75 2,5 1,75 3 1,5 10,5 3 5,75 5 1 6 5 7,25 1 5,75 7,25 2,75 12 3,5 8,75 9 22,5 0,75 3,5 1 8,75 13,3

SUMMA 13,5 4,25 0 38 0 0 41,5 0 31,5 18 41,5 16,5 6,5 16,5 8,75 55,5 21,5 5,75 90,5 23,3 0 2,25 17,8 19,3 180 3,5 4,25 4 0 27,3 163 204 15,3 12 46,5 0 0 5,75 6,75 40 133 29,8 5,5 2,75 5 10,8 8,75 4,75 0 6,25 120 6 8,75 5,75 0 5 59,5 10,5 0 151 14,5 5,25 0 0 9,25 62 4,5 0 4,5 14,3 26,3 27,3 6 19,5 60,5 176 0 8,75 71,5 60,5 33,3 4,5 0 15,8 0 5 4,75 78 4 109 12,8 63,3 38,5 0 5,5 47,3 5,25 0 12 0 2,5 0 6 188 0 20,3 10,5 4 26,5 19,3 0 104 5,5 54,5 17 11,8 17 18,3 71,8 17,5 34,5 0 32,8 7,25 37 0 38 41 5 32,3 0 43,8 17 78,5 38,3 56,3 58,5 164 4,25 41 0 11,8 56,5 0 103

augsts 

vidējs 

zems

vien
m

ēr

   aktieri kam tikai 1 atbilde (maz pamanīts)

Valmieras teātra aktieri Dailes teātra aktieri Latvijas Nacionālā teātra aktieri

b
ieži 

reti

  nav atzīmēti nevienu reizi (nav pamanīts)

  18 aktieru grupa

  18 aktieru grupa kam tikai 1 atbilde
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4. pielikums 

Aktieru pašvērtējums 

  

AKTIERI

0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 1 1 1 1 1 1 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 1 1 1 1 1 1 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 39 15 17 39 12 25 18 24 22 35 12 2 52 15 11 34 24 12 9 45 34 20 12 13 29 27 0 32 36 6 33 28 4 21 43 5 24 37 13 30 22 8 34 26 7 32 27 1

15 39 15 17 39 12 25 18 24 22 35 12 2 52 15 11 34 24 12 9 45 34 20 12 13 29 27 0 32 36 6 33 29 4 21 43 5 24 37 13 30 22 8 34 27 7 32 28

21,7% 56,5% 21,7% 25% 57% 18% 37% 27% 36% 31,9% 50,7% 17,4% 2,9% 75,4% 21,7% 15,9% 49,3% 34,8% 18,2% 13,6% 68,2% 51,5% 30,3% 18,2% 18,8% 42,0% 39,1% 0,0% 47,1% 52,9% 8,8% 48,5% 42,6% 5,9% 30,9% 63,2% 7,6% 36,4% 56,1% 20,0% 46,2% 33,8% 11,6% 49,3% 39,1% 10,4% 47,8% 41,8%

Varu izpildīt 

daudzveidīgas lomas

Varu izpildīt klasiskā stila 

lomas  lomas

Varu izpildīt neordināras  

lomas
Apzinās izrādes mērķi Mērķi sasniedzu

Attieksmi pret darbu 

nosaka situācija

Attieksmi pret izrādi 

nosaka mani paradumi

Pašregulācija ir mana 

darba organizācijas 

pamatā

Līdzdarbojos teātra 

darbībā

Vai Jūsu pašrealizāciju ietekmē 

ekonomiskie faktori?

Nr.p.

k.
1 2 3 4 5 6 7 8

Esmu apmierināts ar 

mana radošā darba 

novērtējumu

Mana mākslinieciskā 

darbība skatītājiem ir 

vajadzīga

Mani apmierina mana 

radošā darbība

Esmu pašrealizējies kā 

aktieris ne tikai teātrī

Es pašrealizējos radošā 

darbā teātrī

Es pašrealizējos 

daudzveidīgi (radio, 

kino, gleznoju, utt.)

15 169 10 11 12 13 14
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5. pielikums 

18 aktieru pašvērtējums 

  

(atveido, izdzīvo, tēlo, izpilda, 

spēlē) vajadzīgo pasvītrot  

Ļoti 

labi
Labi

Kā 

kuru 

reizi

Ļoti 

labi
Labi

Kā 

kuru 

reizi

Ļoti 

labi
Labi

Kā 

kuru 

reizi

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

14 sieviete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 sieviete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 sieviete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 vīrietis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 sieviete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 vīrietis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 vīrietis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 vīrietis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 sieviete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 vīrietis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 sieviete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 vīrietis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 vīrietis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 vīrietis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 sieviete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 sieviete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 sieviete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 vīrietis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

skaits 4 9 5 5 10 3 9 4 5 6 6 6 1 10 7 3 9 6 2 3 13 0 9 8 1 9 8 0 6 11 1 8 9 4 8 6 2 9 7 3 8 7

kontrole

% 22,22 50,00 27,78 27,78 55,56 16,67 50,00 22,22 27,78 33,33 33,33 33,33 5,56 55,56 38,89 16,67 50,00 33,33 11,11 16,67 72,22 0,00 50,00 44,44 5,56 50,00 44,44 0,00 33,33 61,11 5,56 44,44 50,00 22,22 44,44 33,33 11,11 50,00 38,89 16,67 44,44 38,89

(atveido, izdzīvo, tēlo, izpilda, 

spēlē) vajadzīgo pasvītrot  

Ļoti 

labi
Labi

Kā 

kuru 

reizi

Ļoti 

labi
Labi

Kā 

kuru 

reizi

Ļoti 

labi
Labi

Kā 

kuru 

reizi

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

Vien

mēr

Ļoti 

bieţi
Reti

14 sieviete 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5

12 sieviete 0,75 1 0,75 1 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5

1 sieviete 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75

2 vīrietis 1 1 1 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 0,75 1 0,5

5 sieviete 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75

10 vīrietis 1 0,75 1 1 1 1 0,5 0,5 0,75 1 0,75 0,75 0,75 0,75

17 vīrietis 0,75 0,75 1 1 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5

11 vīrietis 0,75 0,5 1 0,5 0,5 0,75 1 0,75 0,75 0,5 0,75 0,5 1 0,5

4 sieviete 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 1 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 1 0,5 0,75

8 vīrietis 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 1

6 sieviete 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 1 0,5 1

15 vīrietis 1 1 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75

9 vīrietis 0,5 0,75 1 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

16 vīrietis 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,75

13 sieviete 0,75 1 0,5 1 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

3 sieviete 0,75 0,75 1 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,75 0,5

7 sieviete 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

18 vīrietis 0,75 0,75 0,5 1 0,75 0,5 1 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75

skaits 4 6,75 2,5 5 7,5 1,5 9 3 2,5 6 4,5 2,75 1 7,5 3,5 3 6,75 2,75 2 2,25 6,5 0 6,75 4 1 6,75 4 1 4,5 5,5 1 6 4,5 4 6 3 2 6,75 3,5 3 6 3,5

kontrole

% 22,22 37,50 13,89 27,78 41,67 8,33 50,00 16,67 13,89 33,33 25,00 15,28 5,56 41,67 19,44 16,67 37,50 15,28 11,11 12,50 36,11 0,00 37,50 22,22 5,56 37,50 22,22 5,56 25,00 30,56 5,56 33,33 25,00 22,22 33,33 16,67 11,11 37,50 19,44 16,67 33,33 19,44

Pašvērtējums 

par lomu

1 2 3 4 5 12 13 14 15 16

Varu izpildīt 

daudzveidīgas 

lomas

Varu izpildīt 

klasiskā stila 

lomas  lomas

Varu izpildīt 

neordināras  

lomas

Apzinos izrādes 

mērķi
Mērķi sasniedzu

6 7 10 11

Mani apmierina 

mana radošā 

darbība

Esmu 

pašrealizējies kā 

aktieris ne tikai 

teātrī

Es pašrealizējos 

radošā darbā 

teātrī

Es pašrealizējos 

daudzveidīgi 

(radio, kino, 

gleznoju, utt.)

Vai Jūsu 

pašrealizāciju 

ietekmē 

ekonomiskie 

faktori?

Attieksmi pret 

darbu nosaka 

situācija

Attieksmi pret 

izrādi nosaka mani 

paradumi

Esmu apmierināts 

ar mana radošā 

darba 

novērtējumu

Mana 

mākslinieciskā 

darbība 

skatītājiem ir 

vajadzīga

18 18 18 18

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

18 17 18 1718 18 18 18 18 18

100,00 100,00 100,00 100,00

1.1. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2.

100,00 94,44 100,00 94,44

3.1. 3.3.

Pašvērtējums par lomu

1 2 3 4 5 6 7 14 15 16

Varu izpildīt 

daudzveidīgas 

lomas

Varu izpildīt 

klasiskā stila 

lomas  lomas

Varu izpildīt 

neordināras  

lomas

Apzinos izrādes 

mērķi
Mērķi sasniedzu

Attieksmi pret 

darbu nosaka 

situācija

10 11 12 13

Esmu 

pašrealizējies kā 

aktieris ne tikai 

teātrī

Es pašrealizējos 

radošā darbā 

teātrī

Es pašrealizējos 

daudzveidīgi 

(radio, kino, 

gleznoju, utt.)

Vai Jūsu 

pašrealizāciju 

ietekmē 

ekonomiskie 

faktori?

13,25 14 14,5 13,25 12 12,5

Attieksmi pret 

izrādi nosaka mani 

paradumi

Esmu apmierināts 

ar mana radošā 

darba 

novērtējumu

Mana 

mākslinieciskā 

darbība 

skatītājiem ir 

vajadzīga

Mani apmierina 

mana radošā 

darbība

11,5 13 12,25 12,5

73,61 77,78 80,56 73,61 66,67 69,44

10,75 10,75 11,75 11

63,89 72,22 68,06 69,4459,72 59,72 65,28 61,11
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6. pielikums 

Visu jautājumu un grupu korelācija 

 

Ja  sig < = 0,05, sakarības  ir statistiski nozīmīgas, ja  0,05 < sig  < =0,10 - tendenču līmeľa sakarība

Visu grupu  (aktieri, eksperti2 un skatītāji-KOPĀ) un jautājumu korelācija

A_2_R11 A_3_R11 A_4_R21 A_5_R21 A_6_R22 A_7_R22 A_8_R23 A_9_R23 A_10_R31 A_11_R32 A_12_R31 A_13_R33 A_14_33 A_15_33 A_16_33 E_2_2 E_3_2 E_7_2 E_8_2 E_9_2 E_10_2 E_11_2 E_12_2 E_13_2 E_14_2 E_15_2 E_16_2 E_17_2 S_2_1 S_3_1 S_18_1 S_19_1 S_20_1 S_21_1 S_22_1 S_2_2 S_3_2 S_18_2 S_19_2 S_20_2 S_21_2 S_22_2 S_2_3 S_3_3 S_18_3 S_19_3 S_20_3 S_21_3 S_22_3 S_2_K S_3_K S_18_K S_19_K S_20_K S_21_K S_22_K

A_2_R11

Jautājums(kam)/ rādītājs

Varu 

izpildīt 

klasiskā 

stila lomas  

lomas

Varu 

izpildīt 

neordināra

s  lomas

Apzinos 

izrādes 

mērķi

Mērķi 

sasniedzu

Attieksmi 

pret darbu 

nosaka 

situācija

Attieksmi 

pret izrādi 

nosaka 

mani 

paradumi

Pašregulāc

ija ir mana 

darba 

organizācij

as pamatā

Līdzdarboj

os teātra 

darbībā

Esmu 

apmierināt

s ar mana 

radošā 

darba 

novērtēju

mu

Mana 

mākslinieci

skā 

darbība 

skatītājiem 

ir 

vajadzīga

Mani 

apmierina 

mana 

radošā 

darbība

Esmu 

pašrealizēji

es kā 

aktieris ne 

tikai teātrī

Es 

pašrealizēj

os radošā 

darbā 

teātrī

Es 

pašrealizēj

os 

daudzveidī

gi (radio, 

kino, 

gleznoju, 

utt.)

Vai Jūsu 

pašrealizāc

iju ietekmē 

ekonomisk

ie faktori?

Var izpildīt 

klasiskā 

stila lomas  

lomas

Var izpildīt 

neordināra

s  lomas

Apzinās 

izrādes 

mērķi

Mērķi 

sasniedz

Attieksme 

pret darbu 

nosaka 

situācija

Attieksme 

pret izrādi 

nosaka 

aktiera 

paradumi

Pašregulāc

ija ir 

aktiera 

darba 

organizācij

as pamatā

Līdzdarboj

as teātra 

radošās 

darbības 

programma

s 

veidošanā

Aktiera 

darbs 

novērtēts 

adekvāti/ 

esmu 

novērtēts

Aktiera 

mākslinieci

skā 

darbība 

šajā teātrī 

ir 

vajadzīga -

jā

Aktiera 

mākslinieci

skā 

darbība 

šajā teātrī 

ir 

vajadzīga -

nē

Pašrealizēji

es kā 

aktieris ne 

tikai teātrī

Pašrealizēj

as radošā 

darbā 

teātrī

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināra

s  lomas-

vienmēr

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināra

s  lomas-

vienmēr

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju 

kā izcilu-

vienmēr

Šī aktiera 

darbs 

teātrī  ir 

interesants-

vienmēr

Šī aktiera 

darbs arī 

ārpus 

teātra  ir 

interesants-

vienmēr

Es  

apmeklēju 

teātri, jo 

man patīk 

aktieru 

spēle-

vienmēr

Šis teātris 

mūsu 

ģimenē 

ilgus 

gadus ir 

augstu 

vērtēts-

vienmēr

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

klasiskā 

stila lomas-

bieţi

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināra

s  lomas-

bieţi

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju 

kā izcilu-

bieţi

Šī aktiera 

darbs 

teātrī  ir 

interesants-

bieţi

Šī aktiera 

darbs arī 

ārpus 

teātra  ir 

interesants-

bieţi

Es  

apmeklēju 

teātri, jo 

man patīk 

aktieru 

spēle-bieţi

Šis teātris 

mūsu 

ģimenē 

ilgus 

gadus ir 

augstu 

vērtēts-

bieţi

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

klasiskā 

stila lomas-

reti

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināra

s  lomas-

reti

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju 

kā izcilu-

reti

Šī aktiera 

darbs 

teātrī  ir 

interesants-

reti

Šī aktiera 

darbs arī 

ārpus 

teātra  ir 

interesants-

reti

Es  

apmeklēju 

teātri, jo 

man patīk 

aktieru 

spēle-reti

Šis teātris 

mūsu 

ģimenē 

ilgus 

gadus ir 

augstu 

vērtēts-reti

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

klasiskā 

stila lomas

Manuprāt 

aktieris 

lieliski 

izpilda 

neordināra

s  lomas

Šo aktiera 

darbu 

novērtēju 

kā izcilu

Šī aktiera 

darbs 

teātrī  ir 

interesants

Šī aktiera 

darbs arī 

ārpus 

teātra  ir 

interesants

Es  

apmeklēju 

teātri, jo 

man patīk 

aktieru 

spēle

Šis teātris 

mūsu 

ģimenē 

ilgus 

gadus ir 

augstu 

vērtēts A_3_R11

A_2_R11 Pearson Correlation 1 ,434 ,083 ,603
** ,350 ,065 -,202 -,047 ,305 -,164 ,185 ,467 -,183 ,030 ,113 1,000

** ,129 -,146 ,087 -,042 -,411 -,202 -,182 -,201 -,233 .
b ,047 -,183 -,162 -,044 -,150 -,063 -,091 .

b ,099 ,183 -,002 ,215 -,056 ,162 ,734 -,215 -,162 -,333 ,408 .
b -,352 ,945 ,333 -,075 -,030 -,079 -,070 -,036 ,227 ,000 A_4_R21

Sig. (2-tailed) ,072 ,745 ,008 ,154 ,798 ,423 ,854 ,218 ,515 ,462 ,051 ,468 ,905 ,654 0,000 ,621 ,590 ,757 ,876 ,128 ,423 ,471 ,473 ,404 ,853 ,468 ,521 ,862 ,551 ,805 ,721 ,695 ,481 ,993 ,391 ,825 ,520 ,158 ,392 ,702 ,667 ,495 ,289 ,212 ,667 ,768 ,905 ,755 ,784 ,887 ,365 1,000 A_5_R21

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 A_6_R22

A_3_R11 Pearson Correlation ,434 1 -,308 ,254 ,456 ,295 -,123 ,190 ,278 -,108 ,065 ,549
* -,210 ,253 -,157 ,129 1,000

**
-,549

* -,375 -,046 ,078 -,123 ,052 -,173 -,337 .
b ,213 -,210 ,125 ,200 ,144 ,205 ,221 .

b ,226 ,197 ,115 ,341 ,159 ,293 ,040 ,188 ,696 0,000 ,612 .
b -,471 ,189 -,577 ,187 ,206 ,191 ,203 ,238 ,203 ,253 A_7_R22

Sig. (2-tailed) ,072 ,214 ,309 ,057 ,235 ,627 ,450 ,264 ,671 ,799 ,018 ,403 ,311 ,535 ,621 0,000 ,028 ,168 ,867 ,781 ,627 ,837 ,539 ,219 ,396 ,403 ,622 ,427 ,569 ,416 ,378 ,367 ,449 ,660 ,167 ,528 ,239 ,949 ,455 ,055 1,000 ,272 ,144 ,879 ,423 ,458 ,411 ,449 ,418 ,341 ,420 ,311 A_8_R23

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 A_9_R23

A_4_R21 Pearson Correlation ,083 -,308 1 ,445 ,121 ,159 ,172 -,200 ,370 -,229 ,453 -,044 -,092 ,161 -,097 ,355 -,191 ,960
**

,612
* ,240 -,056 ,172 -,078 ,071 -,239 .

b ,166 -,092 -,077 ,022 -,059 ,023 -,061 .
b ,003 ,205 -,051 ,182 -,056 ,142 ,559 -,128 -,730

* -,577 0,000 .
b ,134 ,756 ,870 -,012 ,009 -,018 -,002 -,015 -,044 -,048 A_10_R31

Sig. (2-tailed) ,745 ,214 ,064 ,633 ,529 ,494 ,427 ,131 ,360 ,059 ,861 ,717 ,522 ,702 ,162 ,462 ,000 ,015 ,370 ,842 ,494 ,759 ,803 ,390 ,509 ,717 ,761 ,932 ,815 ,928 ,810 ,991 ,431 ,846 ,471 ,826 ,573 ,327 ,614 ,040 ,423 1,000 ,695 ,454 ,130 ,962 ,972 ,944 ,993 ,952 ,861 ,849 A_11_R32

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 A_12_R31

A_5_R21 Pearson Correlation ,603
** ,254 ,445 1 ,568

* ,152 ,165 ,191 ,438 ,090 ,555
*

,531
* -,088 ,199 ,161 ,428 -,025 ,316 ,930

** ,212 -,345 ,165 ,159 -,142 -,047 .
b ,233 -,088 -,028 ,100 ,011 ,101 ,078 .

b ,102 ,417 ,148 ,337 ,046 ,260 ,559 ,035 -,700 -,333 .
b

.
b -,120 ,756 ,333 ,079 ,115 ,079 ,090 ,114 ,162 ,098 A_13_R33

Sig. (2-tailed) ,008 ,309 ,064 ,014 ,547 ,513 ,448 ,069 ,722 ,017 ,023 ,729 ,428 ,522 ,086 ,925 ,233 ,000 ,430 ,207 ,513 ,530 ,613 ,869 ,352 ,729 ,913 ,694 ,966 ,690 ,758 ,688 ,096 ,570 ,171 ,856 ,298 ,327 ,890 ,053 ,667 0,000 ,725 ,454 ,667 ,756 ,651 ,756 ,724 ,653 ,520 ,700 A_14_33

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 A_15_33

A_6_R22 Pearson Correlation ,350 ,456 ,121 ,568
* 1 ,308 ,009 ,125 ,616

** ,090 ,344 ,418 -,048 ,060 ,208 ,064 ,262 -,165 ,074 ,730
** -,294 ,009 ,038 0,000 -,094 .

b ,114 -,048 ,169 ,189 ,140 ,217 ,243 .
b ,246 ,295 ,312 ,287 ,089 ,173 ,588 ,129 -,293 -,174 ,134 .

b -,548 -,189 -,577 ,184 ,198 ,174 ,194 ,222 ,300 ,231 A_16_33

Sig. (2-tailed) ,154 ,057 ,633 ,014 ,214 ,972 ,620 ,006 ,723 ,162 ,084 ,850 ,813 ,408 ,806 ,309 ,543 ,794 ,001 ,288 ,972 ,880 1,000 ,738 ,652 ,850 ,501 ,453 ,581 ,387 ,330 ,326 ,250 ,223 ,248 ,726 ,493 ,297 ,609 ,482 ,826 ,830 ,081 ,879 ,423 ,465 ,432 ,490 ,441 ,377 ,227 ,356 E_2_1

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_3_1

A_7_R22 Pearson Correlation ,065 ,295 ,159 ,152 ,308 1 ,258 -,256 ,665
** -,073 ,024 ,095 -,314 ,011 -,072 -,218 ,133 ,022 -,167 -,167 1,000

** ,258 -,239 ,341 -,301 .
b -,159 -,314 ,247 ,443 ,347 ,483

* ,427 .
b ,391 ,469 ,124 ,370 ,053 ,059 ,440 ,347 ,913

**
.
b ,791 .

b ,209 ,945 ,333 ,337 ,374 ,365 ,399 ,367 ,181 ,433 E_4_1

Sig. (2-tailed) ,798 ,235 ,529 ,547 ,214 ,302 ,306 ,003 ,773 ,924 ,708 ,204 ,965 ,776 ,401 ,612 ,934 ,553 ,536 0,000 ,302 ,339 ,213 ,276 ,528 ,204 ,324 ,066 ,159 ,042 ,078 ,109 ,057 ,637 ,130 ,833 ,815 ,459 ,158 ,002 0,000 ,111 ,537 ,212 ,667 ,171 ,126 ,137 ,101 ,134 ,472 ,072 E_5_1

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_6_1

A_8_R23 Pearson Correlation -,202 -,123 ,172 ,165 ,009 ,258 1 ,185 ,398 ,135 ,026 0,000 ,139 ,121 ,098 -,064 ,011 ,025 ,173 -,411 ,257 1,000
** ,281 ,458 ,136 .

b ,186 ,139 ,161 ,144 ,213 ,231 ,236 .
b ,221 ,029 ,052 -,135 -,123 -,008 -,200 ,043 ,700 ,333 ,791 .

b ,024 ,189 -,577 ,141 ,123 ,159 ,148 ,149 ,165 ,164 E_7_1

Sig. (2-tailed) ,423 ,627 ,494 ,513 ,972 ,302 ,462 ,102 ,593 ,918 1,000 ,583 ,633 ,699 ,806 ,967 ,928 ,538 ,113 ,356 0,000 ,259 ,086 ,630 ,459 ,583 ,524 ,570 ,396 ,355 ,345 ,378 ,911 ,843 ,593 ,628 ,975 ,747 ,864 ,053 ,667 ,111 ,943 ,879 ,423 ,577 ,628 ,529 ,557 ,555 ,513 ,517 E_8_1

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_9_1

A_9_R23 Pearson Correlation -,047 ,190 -,200 ,191 ,125 -,256 ,185 1 ,042 ,257 0,000 ,370 ,493
* ,168 ,226 -,195 ,125 -,142 ,164 ,060 -,261 ,185 ,965

** ,304 ,497 .
b ,308 ,493

* ,368 ,328 ,309 ,275 ,238 .
b ,189 ,168 ,255 ,262 ,289 ,429 ,105 ,309 -,325 ,870 0,000 .

b ,051 -,756 -,258 ,346 ,341 ,324 ,306 ,305 ,225 ,270 E_10_1

Sig. (2-tailed) ,854 ,450 ,427 ,448 ,620 ,306 ,462 ,869 ,302 1,000 ,130 ,037 ,506 ,366 ,453 ,634 ,600 ,559 ,825 ,347 ,462 ,000 ,271 ,059 ,214 ,037 ,133 ,185 ,213 ,270 ,341 ,453 ,520 ,323 ,294 ,244 ,076 ,867 ,212 ,433 ,130 1,000 ,883 ,454 ,742 ,160 ,166 ,190 ,217 ,219 ,369 ,278 E_11_1

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_12_1

A_10_R31 Pearson Correlation ,305 ,278 ,370 ,438 ,616
**

,665
** ,398 ,042 1 -,090 ,190 ,232 ,048 ,038 ,031 ,107 ,106 ,033 -,162 ,077 ,341 ,398 ,019 1,000

** -,188 .
b -,006 ,048 ,242 ,319 ,297 ,338 ,329 .

b ,252 ,432 ,256 ,173 ,093 ,187 ,200 ,281 ,258 ,577 ,535 .
b -,168 ,189 0,000 ,287 ,298 ,288 ,292 ,304 ,114 ,303 E_13_1

Sig. (2-tailed) ,218 ,264 ,131 ,069 ,006 ,003 ,102 ,869 ,723 ,451 ,353 ,850 ,880 ,903 ,682 ,687 ,904 ,565 ,775 ,213 ,102 ,940 0,000 ,502 ,981 ,850 ,333 ,197 ,232 ,170 ,183 ,314 ,083 ,321 ,492 ,714 ,456 ,747 ,259 ,537 ,423 ,353 ,622 ,879 1,000 ,248 ,230 ,246 ,240 ,220 ,652 ,221 E_14_1

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_15_1

A_11_R32 Pearson Correlation -,164 -,108 -,229 ,090 ,090 -,073 ,135 ,257 -,090 1 ,448 ,286 ,500
* ,034 ,167 -,499

* -,352 ,017 ,288 -,026 ,061 ,135 ,269 ,329 ,791
**

.
b ,090 ,500

* -,291 -,233 -,253 -,191 -,229 .
b -,232 -,089 -,273 -,230 -,333 -,397 -,263 -,029 -,258 -,577 -,408 .

b ,348 -,945 -,333 -,277 -,272 -,269 -,242 -,276 -,201 -,203 E_16_1

Sig. (2-tailed) ,515 ,671 ,360 ,722 ,723 ,773 ,593 ,302 ,723 ,062 ,250 ,035 ,895 ,508 ,041 ,166 ,951 ,299 ,923 ,828 ,593 ,280 ,231 ,000 ,723 ,035 ,242 ,352 ,312 ,448 ,361 ,354 ,734 ,290 ,359 ,177 ,103 ,670 ,909 ,537 ,423 ,495 ,294 ,212 ,667 ,266 ,274 ,280 ,334 ,268 ,423 ,418 E_17_1

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_2_2

A_12_R31 Pearson Correlation ,185 ,065 ,453 ,555
* ,344 ,024 ,026 0,000 ,190 ,448 1 ,405 ,364 ,175 -,206 ,093 -,042 ,446 ,566

* ,077 -,040 ,026 ,028 ,176 ,180 .
b ,332 ,364 -,422 -,324 -,382 -,304 -,385 .

b -,330 -,005 -,299 -,132 -,349 -,188 .
b -,220 -,417 -,522 -,250 .

b ,346 .
b -,333 -,360 -,342 -,361 -,342 -,356 -,313 -,350 E_3_2

Sig. (2-tailed) ,462 ,799 ,059 ,017 ,162 ,924 ,918 1,000 ,451 ,062 ,095 ,138 ,489 ,413 ,724 ,874 ,083 ,028 ,775 ,887 ,918 ,913 ,530 ,521 ,178 ,138 ,081 ,190 ,118 ,220 ,115 ,181 ,986 ,243 ,601 ,156 ,455 0,000 ,380 ,304 ,478 ,685 ,297 0,000 ,667 ,143 ,165 ,141 ,164 ,147 ,206 ,154 E_7_2

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_8_2

A_13_R33 Pearson Correlation ,467 ,549
* -,044 ,531

* ,418 ,095 0,000 ,370 ,232 ,286 ,405 1 0,000 ,684
** -,151 ,196 ,364 -,043 ,355 -,099 ,050 0,000 ,309 ,327 ,225 .

b
,753

** 0,000 ,306 ,364 ,316 ,377 ,341 .
b ,338 ,465 ,380 ,485

* ,321 ,518
*

,959
** ,374 ,067 ,577 0,000 .

b ,134 ,756 -,522 ,380 ,396 ,371 ,389 ,400 ,204 ,413 E_9_2

Sig. (2-tailed) ,051 ,018 ,861 ,023 ,084 ,708 1,000 ,130 ,353 ,250 ,095 1,000 ,002 ,550 ,450 ,151 ,874 ,195 ,715 ,861 1,000 ,212 ,234 ,421 ,000 1,000 ,216 ,137 ,201 ,124 ,167 ,170 ,060 ,133 ,041 ,193 ,028 ,010 ,127 ,875 ,423 1,000 ,695 ,454 ,478 ,120 ,104 ,129 ,110 ,100 ,417 ,088 E_10_2

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_11_2

A_14_R33 Pearson Correlation -,183 -,210 -,092 -,088 -,048 -,314 ,139 ,493
* ,048 ,500

* ,364 0,000 1 -,180 -,052 -,207 -,227 ,068 ,089 ,025 -,199 ,139 ,503
*

,691
**

,601
*

.
b ,028 1,000

** -,171 -,206 -,205 -,237 -,323 .
b -,275 -,237 -,274 -,456 -,331 -,189 -,122 -,144 -,325 0,000 ,408 .

b ,216 -,327 -,577 -,240 -,256 -,263 -,275 -,296 -,193 -,281 E_12_2

Sig. (2-tailed) ,468 ,403 ,717 ,729 ,850 ,204 ,583 ,037 ,850 ,035 ,138 1,000 ,474 ,837 ,425 ,380 ,803 ,752 ,928 ,478 ,583 ,033 ,004 ,018 ,911 0,000 ,496 ,411 ,415 ,343 ,192 ,269 ,360 ,288 ,057 ,180 ,453 ,845 ,568 ,433 1,000 ,495 ,523 ,788 ,423 ,337 ,305 ,291 ,270 ,233 ,443 ,258 E_13_2

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_14_2

A_15_R33 Pearson Correlation ,030 ,253 ,161 ,199 ,060 ,011 ,121 ,168 ,038 ,034 ,175 ,684
** -,180 1 -,467 ,126 ,372 ,161 ,294 ,036 ,208 ,121 ,224 ,228 ,135 .

b
,876

** -,180 ,421 ,422 ,497
*

,473
*

,531
*

.
b ,402 ,614

**
,604

*
,486

*
,580

*
,604

**
,959

** ,447 ,162 ,333 -,250 .
b -,069 ,756 0,000 ,516

*
,503

*
,527

*
,534

*
,557

* ,071 ,501
*

E_15_2

Sig. (2-tailed) ,905 ,311 ,522 ,428 ,813 ,965 ,633 ,506 ,880 ,895 ,489 ,002 ,474 ,051 ,629 ,141 ,552 ,287 ,895 ,458 ,633 ,371 ,413 ,632 ,000 ,474 ,082 ,081 ,036 ,047 ,023 ,098 ,009 ,010 ,041 ,012 ,008 ,010 ,063 ,702 ,667 ,685 ,841 ,454 1,000 ,028 ,033 ,025 ,022 ,016 ,778 ,034 E_16_2

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 E_17_2

A_16_R33 Pearson Correlation ,113 -,157 -,097 ,161 ,208 -,072 ,098 ,226 ,031 ,167 -,206 -,151 -,052 -,467 1 -,035 -,339 -,166 -,059 ,029 -,290 ,098 ,150 -,196 ,222 .
b -,345 -,052 -,017 -,052 -,100 -,052 -,060 .

b ,096 -,208 -,089 -,022 -,179 -,221 -,171 -,238 -,488 ,333 ,134 .
b ,054 -,945 -,577 -,079 -,069 -,088 -,088 -,100 ,302 -,039 S_2_1

Sig. (2-tailed) ,654 ,535 ,702 ,522 ,408 ,776 ,699 ,366 ,903 ,508 ,413 ,550 ,837 ,051 ,895 ,184 ,539 ,836 ,916 ,295 ,699 ,552 ,484 ,426 ,161 ,837 ,945 ,838 ,692 ,837 ,813 ,704 ,424 ,734 ,932 ,477 ,379 ,783 ,341 ,220 ,667 ,830 ,875 ,212 ,423 ,756 ,785 ,727 ,728 ,692 ,223 ,878 S_3_1

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18 S_18_1

E_2_2 Pearson Correlation 1,000
** ,129 ,355 ,428 ,064 -,218 -,064 -,195 ,107 -,499

* ,093 ,196 -,207 ,126 -,035 1 ,129 ,061 ,087 -,042 -,411 -,064 -,251 -,201 -,233 .
b ,196 -,207 -,160 -,129 -,177 -,133 -,158 .

b ,090 ,017 -,010 ,085 -,060 ,205 ,734 -,436 -,162 -,333 ,408 .
b -,352 ,945 ,333 -,117 -,095 -,125 -,129 -,094 ,211 -,098

Sig. (2-tailed) 0,000 ,621 ,162 ,086 ,806 ,401 ,806 ,453 ,682 ,041 ,724 ,450 ,425 ,629 ,895 ,621 ,830 ,757 ,876 ,128 ,806 ,331 ,473 ,404 ,450 ,425 ,539 ,622 ,496 ,612 ,544 ,730 ,950 ,970 ,745 ,818 ,429 ,158 ,080 ,702 ,667 ,495 ,289 ,212 ,667 ,656 ,718 ,632 ,621 ,721 ,415 ,709

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 16 15 17 17 15 15 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 17 17 5 17 8 4 5 2 11 3 4 17 17 17 17 17 17 17

E_3_2 Pearson Correlation ,129 1,000
** -,191 -,025 ,262 ,133 ,011 ,125 ,106 -,352 -,042 ,364 -,227 ,372 -,339 ,129 1 -,504 -,375 -,046 ,078 ,011 ,051 -,173 -,337 .

b ,364 -,227 ,190 ,183 ,187 ,205 ,233 .
b ,240 ,050 ,137 ,259 ,201 ,346 ,040 ,108 ,696 0,000 ,612 .

b -,471 ,189 -,577 ,208 ,204 ,210 ,213 ,249 ,176 ,227

Sig. (2-tailed) ,621 0,000 ,462 ,925 ,309 ,612 ,967 ,634 ,687 ,166 ,874 ,151 ,380 ,141 ,184 ,621 ,055 ,168 ,867 ,781 ,967 ,847 ,539 ,219 ,151 ,380 ,466 ,481 ,473 ,430 ,368 ,354 ,855 ,613 ,315 ,440 ,174 ,949 ,679 ,055 1,000 ,272 ,144 ,879 ,423 ,423 ,432 ,418 ,411 ,336 ,499 ,380

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 16 15 17 17 15 15 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 17 17 5 17 8 4 5 2 11 3 4 17 17 17 17 17 17 17

E_7_2 Pearson Correlation -,146 -,549
*

,960
** ,316 -,165 ,022 ,025 -,142 ,033 ,017 ,446 -,043 ,068 ,161 -,166 ,061 -,504 1 ,749

** ,204 ,047 ,025 ,053 ,080 0,000 .
b ,165 ,068 -,071 ,060 -,060 ,043 -,084 .

b -,013 ,193 -,137 ,181 -,110 ,125 ,587 -,056 -,764
*

.
b 0,000 .

b ,463 ,756 ,945 -,006 ,022 -,014 ,014 -,029 -,056 -,029

Sig. (2-tailed) ,590 ,028 ,000 ,233 ,543 ,934 ,928 ,600 ,904 ,951 ,083 ,874 ,803 ,552 ,539 ,830 ,055 ,001 ,465 ,873 ,928 ,845 ,786 1,000 ,542 ,803 ,793 ,826 ,825 ,873 ,756 ,962 ,490 ,625 ,503 ,686 ,646 ,298 ,836 ,046 0,000 1,000 ,210 ,454 ,212 ,983 ,935 ,959 ,960 ,916 ,838 ,914

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 15 15 14 16 16 14 14 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 5 16 7 3 4 0 9 3 3 16 16 16 16 16 16 16

E_8_2 Pearson Correlation ,087 -,375 ,612
*

,930
** ,074 -,167 ,173 ,164 -,162 ,288 ,566

* ,355 ,089 ,294 -,059 ,087 -,375 ,749
** 1 ,172 -,119 ,173 ,288 -,101 ,263 .

b ,355 ,089 -,038 ,081 -,020 ,086 ,009 .
b ,069 ,311 ,038 ,254 -,055 ,238 ,587 -,027 -,710 .

b
.
b

.
b ,227 ,756 ,500 ,043 ,072 ,041 ,062 ,051 ,124 ,045

Sig. (2-tailed) ,757 ,168 ,015 ,000 ,794 ,553 ,538 ,559 ,565 ,299 ,028 ,195 ,752 ,287 ,836 ,757 ,168 ,001 ,541 ,686 ,538 ,299 ,732 ,364 ,195 ,752 ,893 ,774 ,943 ,760 ,974 ,807 ,278 ,898 ,362 ,845 ,393 ,298 ,923 ,074 0,000 0,000 ,557 ,454 ,667 ,878 ,799 ,886 ,826 ,856 ,660 ,872

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 14 14 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 5 15 7 3 4 0 9 3 3 15 15 15 15 15 15 15

E_9_2 Pearson Correlation -,042 -,046 ,240 ,212 ,730
** -,167 -,411 ,060 ,077 -,026 ,077 -,099 ,025 ,036 ,029 -,042 -,046 ,204 ,172 1 -,441 -,411 ,057 -,264 ,059 .

b -,099 ,025 ,079 ,071 ,066 ,075 ,159 .
b ,135 ,295 ,315 ,238 ,208 ,134 ,588 ,014 -,775

*
-1,000

** -,134 .
b

-,710
* -,189 ,816 ,103 ,109 ,100 ,116 ,148 ,191 ,115

Sig. (2-tailed) ,876 ,867 ,370 ,430 ,001 ,536 ,113 ,825 ,775 ,923 ,775 ,715 ,928 ,895 ,916 ,876 ,867 ,465 ,541 ,100 ,113 ,833 ,341 ,840 ,715 ,928 ,772 ,793 ,809 ,783 ,556 ,619 ,286 ,253 ,374 ,439 ,622 ,297 ,960 ,024 0,000 ,830 ,021 ,879 ,184 ,705 ,688 ,712 ,669 ,583 ,479 ,672

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 15 16 16 15 14 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 5 16 8 4 5 1 10 3 4 16 16 16 16 16 16 16

E_10_2 Pearson Correlation -,411 ,078 -,056 -,345 -,294 1,000
** ,257 -,261 ,341 ,061 -,040 ,050 -,199 ,208 -,290 -,411 ,078 ,047 -,119 -,441 1 ,257 -,176 ,341 -,051 .

b ,050 -,199 ,231 ,405 ,328 ,455 ,361 .
b ,356 ,369 ,038 ,284 ,023 ,003 ,440 ,300 ,913

**
.
b

1,000
**

.
b ,553 ,945 .

b ,300 ,327 ,331 ,367 ,307 ,080 ,385

Sig. (2-tailed) ,128 ,781 ,842 ,207 ,288 0,000 ,356 ,347 ,213 ,828 ,887 ,861 ,478 ,458 ,295 ,128 ,781 ,873 ,686 ,100 ,356 ,532 ,213 ,869 ,861 ,478 ,407 ,134 ,232 ,089 ,186 ,193 ,194 ,896 ,304 ,936 ,991 ,459 ,278 ,002 0,000 0,000 ,097 ,212 0,000 ,278 ,235 ,229 ,178 ,266 ,776 ,157

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 13 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 5 15 8 4 4 1 10 3 3 15 15 15 15 15 15 15

E_11_2 Pearson Correlation -,202 -,123 ,172 ,165 ,009 ,258 1,000
** ,185 ,398 ,135 ,026 0,000 ,139 ,121 ,098 -,064 ,011 ,025 ,173 -,411 ,257 1 ,281 ,458 ,136 .

b ,186 ,139 ,161 ,144 ,213 ,231 ,236 .
b ,221 ,029 ,052 -,135 -,123 -,008 -,200 ,043 ,700 ,333 ,791 .

b ,024 ,189 -,577 ,141 ,123 ,159 ,148 ,149 ,165 ,164

Sig. (2-tailed) ,423 ,627 ,494 ,513 ,972 ,302 0,000 ,462 ,102 ,593 ,918 1,000 ,583 ,633 ,699 ,806 ,967 ,928 ,538 ,113 ,356 ,259 ,086 ,630 ,459 ,583 ,524 ,570 ,396 ,355 ,345 ,378 ,911 ,843 ,593 ,628 ,975 ,747 ,864 ,053 ,667 ,111 ,943 ,879 ,423 ,577 ,628 ,529 ,557 ,555 ,513 ,517

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

E_12_2 Pearson Correlation -,182 ,052 -,078 ,159 ,038 -,239 ,281 ,965
** ,019 ,269 ,028 ,309 ,503

* ,224 ,150 -,251 ,051 ,053 ,288 ,057 -,176 ,281 1 ,343 ,497 .
b ,345 ,503

* ,346 ,319 ,289 ,277 ,229 .
b ,178 ,167 ,219 ,262 ,246 ,401 ,105 ,281 -,325 ,870 0,000 .

b ,060 -,756 -,098 ,326 ,322 ,306 ,295 ,286 ,209 ,248

Sig. (2-tailed) ,471 ,837 ,759 ,530 ,880 ,339 ,259 ,000 ,940 ,280 ,913 ,212 ,033 ,371 ,552 ,331 ,847 ,845 ,299 ,833 ,532 ,259 ,211 ,059 ,160 ,033 ,160 ,196 ,245 ,266 ,361 ,479 ,522 ,397 ,294 ,325 ,099 ,867 ,258 ,433 ,130 1,000 ,860 ,454 ,902 ,186 ,192 ,217 ,234 ,250 ,405 ,321

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

E_13_2 Pearson Correlation -,201 -,173 ,071 -,142 0,000 ,341 ,458 ,304 1,000
** ,329 ,176 ,327 ,691

** ,228 -,196 -,201 -,173 ,080 -,101 -,264 ,341 ,458 ,343 1 ,525 .
b ,327 ,691

** ,278 ,277 ,319 ,286 ,224 .
b ,157 ,296 ,195 -,138 ,043 ,119 ,200 ,299 ,258 ,577 ,577 .

b ,401 ,189 -,500 ,259 ,241 ,252 ,243 ,218 -,083 ,233

Sig. (2-tailed) ,473 ,539 ,803 ,613 1,000 ,213 ,086 ,271 0,000 ,231 ,530 ,234 ,004 ,413 ,484 ,473 ,539 ,786 ,732 ,341 ,213 ,086 ,211 ,065 ,234 ,004 ,316 ,318 ,247 ,301 ,422 ,575 ,305 ,504 ,624 ,880 ,672 ,747 ,279 ,537 ,423 ,423 ,250 ,879 ,667 ,352 ,387 ,366 ,383 ,435 ,769 ,403

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 13 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 5 15 8 4 4 1 10 3 3 15 15 15 15 15 15 15

E_14_2 Pearson Correlation -,233 -,337 -,239 -,047 -,094 -,301 ,136 ,497 -,188 ,791
** ,180 ,225 ,601

* ,135 ,222 -,233 -,337 0,000 ,263 ,059 -,051 ,136 ,497 ,525 1 .
b ,225 ,601

* ,171 ,111 ,211 ,136 ,118 .
b ,138 ,144 ,168 -,181 ,046 -,009 ,440 ,156 -,283 .

b ,333 .
b ,455 .

b
-1,000

** ,144 ,119 ,146 ,133 ,109 ,016 ,154

Sig. (2-tailed) ,404 ,219 ,390 ,869 ,738 ,276 ,630 ,059 ,502 ,000 ,521 ,421 ,018 ,632 ,426 ,404 ,219 1,000 ,364 ,840 ,869 ,630 ,059 ,065 ,421 ,018 ,542 ,693 ,449 ,628 ,674 ,624 ,624 ,566 ,520 ,872 ,974 ,458 ,579 ,538 0,000 ,667 ,219 0,000 ,609 ,672 ,603 ,637 ,700 ,954 ,583

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 13 15 15 13 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 5 15 7 3 4 1 9 3 2 15 15 15 15 15 15 15

E_15_2 Pearson Correlation .
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

Sig. (2-tailed)

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E_16_2 Pearson Correlation ,047 ,213 ,166 ,233 ,114 -,159 ,186 ,308 -,006 ,090 ,332 ,753
** ,028 ,876

** -,345 ,196 ,364 ,165 ,355 -,099 ,050 ,186 ,345 ,327 ,225 .
b 1 ,028 ,404 ,357 ,385 ,391 ,359 .

b ,357 ,337 ,443 ,381 ,386 ,598
**

,959
** ,295 ,067 ,577 0,000 .

b ,134 ,756 -,522 ,424 ,409 ,411 ,417 ,422 ,158 ,391

Sig. (2-tailed) ,853 ,396 ,509 ,352 ,652 ,528 ,459 ,214 ,981 ,723 ,178 ,000 ,911 ,000 ,161 ,450 ,151 ,542 ,195 ,715 ,861 ,459 ,160 ,234 ,421 ,911 ,096 ,146 ,114 ,109 ,144 ,146 ,185 ,075 ,119 ,114 ,009 ,010 ,235 ,875 ,423 1,000 ,695 ,454 ,478 ,079 ,092 ,090 ,085 ,081 ,531 ,109

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

E_17_2 Pearson Correlation -,183 -,210 -,092 -,088 -,048 -,314 ,139 ,493
* ,048 ,500

* ,364 0,000 1,000
** -,180 -,052 -,207 -,227 ,068 ,089 ,025 -,199 ,139 ,503

*
,691

**
,601

*
.
b ,028 1 -,171 -,206 -,205 -,237 -,323 .

b -,275 -,237 -,274 -,456 -,331 -,189 -,122 -,144 -,325 0,000 ,408 .
b ,216 -,327 -,577 -,240 -,256 -,263 -,275 -,296 -,193 -,281

Sig. (2-tailed) ,468 ,403 ,717 ,729 ,850 ,204 ,583 ,037 ,850 ,035 ,138 1,000 0,000 ,474 ,837 ,425 ,380 ,803 ,752 ,928 ,478 ,583 ,033 ,004 ,018 ,911 ,496 ,411 ,415 ,343 ,192 ,269 ,360 ,288 ,057 ,180 ,453 ,845 ,568 ,433 1,000 ,495 ,523 ,788 ,423 ,337 ,305 ,291 ,270 ,233 ,443 ,258

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_2_1 Pearson Correlation -,162 ,125 -,077 -,028 ,169 ,247 ,161 ,368 ,242 -,291 -,422 ,306 -,171 ,421 -,017 -,160 ,190 -,071 -,038 ,079 ,231 ,161 ,346 ,278 ,171 .
b ,404 -,171 1 ,937

**
,964

**
,924

**
,913

**
.
b

,797
**

,629
**

,839
**

,640
**

,761
**

,833
**

,993
**

,779
** ,256 ,999

** ,362 .
b ,168 ,840 -,406 ,975

**
,961

**
,962

**
,954

**
,949

**
,527

*
,929

**

Sig. (2-tailed) ,521 ,622 ,761 ,913 ,501 ,324 ,524 ,133 ,333 ,242 ,081 ,216 ,496 ,082 ,945 ,539 ,466 ,793 ,893 ,772 ,407 ,524 ,160 ,316 ,542 ,096 ,496 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,004 ,000 ,000 ,001 ,000 ,541 ,001 ,549 ,621 ,366 ,594 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,025 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_3_1 Pearson Correlation -,044 ,200 ,022 ,100 ,189 ,443 ,144 ,328 ,319 -,233 -,324 ,364 -,206 ,422 -,052 -,129 ,183 ,060 ,081 ,071 ,405 ,144 ,319 ,277 ,111 .
b ,357 -,206 ,937

** 1 ,922
**

,986
**

,905
**

.
b

,873
**

,764
**

,729
**

,797
**

,658
**

,835
**

,998
**

,741
** ,329 ,965

* ,556 .
b ,296 ,875 -,151 ,965

**
,980

**
,957

**
,974

**
,950

**
,622

**
,971

**

Sig. (2-tailed) ,862 ,427 ,932 ,694 ,453 ,066 ,570 ,185 ,197 ,352 ,190 ,137 ,411 ,081 ,838 ,622 ,481 ,826 ,774 ,793 ,134 ,570 ,196 ,318 ,693 ,146 ,411 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,427 ,035 ,330 ,377 ,322 ,849 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_18_1 Pearson Correlation -,150 ,144 -,059 ,011 ,140 ,347 ,213 ,309 ,297 -,253 -,382 ,316 -,205 ,497
* -,100 -,177 ,187 -,060 -,020 ,066 ,328 ,213 ,289 ,319 ,211 .

b ,385 -,205 ,964
**

,922
** 1 ,928

**
,966

**
.
b

,775
**

,757
**

,897
**

,614
**

,822
**

,792
**

,992
**

,845
** ,317 ,984

* ,389 .
b ,173 ,922 -,278 ,983

**
,966

**
,988

**
,972

**
,977

** ,411 ,944
**

Sig. (2-tailed) ,551 ,569 ,815 ,966 ,581 ,159 ,396 ,213 ,232 ,312 ,118 ,201 ,415 ,036 ,692 ,496 ,473 ,825 ,943 ,809 ,232 ,396 ,245 ,247 ,449 ,114 ,415 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 ,001 ,000 ,445 ,016 ,518 ,612 ,253 ,722 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,090 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_19_1 Pearson Correlation -,063 ,205 ,023 ,101 ,217 ,483
* ,231 ,275 ,338 -,191 -,304 ,377 -,237 ,473

* -,052 -,133 ,205 ,043 ,086 ,075 ,455 ,231 ,277 ,286 ,136 .
b ,391 -,237 ,924

**
,986

**
,928

** 1 ,938
**

.
b

,913
**

,768
**

,739
**

,772
**

,632
**

,791
**

,998
**

,714
** ,419 ,970

* ,633 .
b ,240 ,886 -,189 ,957

**
,970

**
,956

**
,977

**
,956

**
,643

**
,987

**

Sig. (2-tailed) ,805 ,416 ,928 ,690 ,387 ,042 ,355 ,270 ,170 ,448 ,220 ,124 ,343 ,047 ,837 ,612 ,430 ,873 ,760 ,783 ,089 ,355 ,266 ,301 ,628 ,109 ,343 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,005 ,000 ,000 ,001 ,302 ,030 ,252 ,478 ,307 ,811 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_20_1 Pearson Correlation -,091 ,221 -,061 ,078 ,243 ,427 ,236 ,238 ,329 -,229 -,385 ,341 -,323 ,531
* -,060 -,158 ,233 -,084 ,009 ,159 ,361 ,236 ,229 ,224 ,118 .

b ,359 -,323 ,913
**

,905
**

,966
**

,938
** 1 .

b
,839

**
,791

**
,887

**
,672

**
,781

**
,741

**
,998

**
,779

** ,427 ,956
* ,522 .

b -,005 ,897 -,103 ,956
**

,948
**

,970
**

,967
**

,980
**

,499
*

,963
**

Sig. (2-tailed) ,721 ,378 ,810 ,758 ,330 ,078 ,345 ,341 ,183 ,361 ,115 ,167 ,192 ,023 ,813 ,544 ,368 ,756 ,974 ,556 ,186 ,345 ,361 ,422 ,674 ,144 ,192 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,291 ,044 ,367 ,989 ,291 ,897 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,035 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_21_1 Pearson Correlation .
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

Sig. (2-tailed)

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_22_1 Pearson Correlation ,099 ,226 ,003 ,102 ,246 ,391 ,221 ,189 ,252 -,232 -,330 ,338 -,275 ,402 ,096 ,090 ,240 -,013 ,069 ,135 ,356 ,221 ,178 ,157 ,138 .
b ,357 -,275 ,797

**
,873

**
,775

**
,913

**
,839

**
.
b 1 ,613

**
,604

*
,725

** ,435 ,689
**

,986
** ,401 ,482 ,891 ,827 .

b ,059 ,948 -,246 ,819
**

,843
**

,819
**

,852
**

,837
**

,847
**

,916
**

Sig. (2-tailed) ,695 ,367 ,991 ,688 ,326 ,109 ,378 ,453 ,314 ,354 ,181 ,170 ,269 ,098 ,704 ,730 ,354 ,962 ,807 ,619 ,193 ,378 ,479 ,575 ,624 ,146 ,269 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,010 ,001 ,071 ,002 ,002 ,099 ,227 ,109 ,084 ,864 ,205 ,754 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_2_2 Pearson Correlation ,183 ,197 ,205 ,417 ,295 ,469 ,029 ,168 ,432 -,089 -,005 ,465 -,237 ,614
** -,208 ,017 ,050 ,193 ,311 ,295 ,369 ,029 ,167 ,296 ,144 .

b ,337 -,237 ,629
**

,764
**

,757
**

,768
**

,791
**

.
b

,613
** 1 ,748

**
,754

**
,725

**
,703

**
,982

**
,707

** -,096 ,500 ,206 .
b ,058 ,891 ,549 ,784

**
,807

**
,807

**
,818

**
,823

** ,245 ,787
**

Sig. (2-tailed) ,481 ,449 ,431 ,096 ,250 ,057 ,911 ,520 ,083 ,734 ,986 ,060 ,360 ,009 ,424 ,950 ,855 ,490 ,278 ,286 ,194 ,911 ,522 ,305 ,624 ,185 ,360 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,001 ,000 ,001 ,002 ,003 ,002 ,839 ,667 ,739 ,873 ,300 ,451 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,343 ,000

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 15 14 15 14 17 17 14 14 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 7 3 5 2 10 3 4 17 17 17 17 17 17 17

S_3_2 Pearson Correlation -,002 ,115 -,051 ,148 ,312 ,124 ,052 ,255 ,256 -,273 -,299 ,380 -,274 ,604
* -,089 -,010 ,137 -,137 ,038 ,315 ,038 ,052 ,219 ,195 ,168 .

b ,443 -,274 ,839
**

,729
**

,897
**

,739
**

,887
**

.
b

,604
*

,748
** 1 ,552

*
,948

**
,768

**
,977

**
,774

** -,044 ,982 -,032 .
b -,182 ,756 -,229 ,881

**
,851

**
,893

**
,858

**
,899

** ,243 ,804
**

Sig. (2-tailed) ,993 ,660 ,846 ,570 ,223 ,637 ,843 ,323 ,321 ,290 ,243 ,133 ,288 ,010 ,734 ,970 ,613 ,625 ,898 ,253 ,896 ,843 ,397 ,504 ,566 ,075 ,288 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,010 ,001 ,022 ,000 ,000 ,004 ,000 ,925 ,121 ,959 ,615 ,454 ,771 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,348 ,000

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 15 14 15 14 17 17 14 14 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 7 3 5 2 10 3 4 17 17 17 17 17 17 17

S_18_2 Pearson Correlation ,215 ,341 ,182 ,337 ,287 ,370 -,135 ,262 ,173 -,230 -,132 ,485
* -,456 ,486

* -,022 ,085 ,259 ,181 ,254 ,238 ,284 -,135 ,262 -,138 -,181 .
b ,381 -,456 ,640

**
,797

**
,614

**
,772

**
,672

**
.
b

,725
**

,754
**

,552
* 1 ,560

*
,776

**
,918

*
,501

* ,065 ,471 ,185 .
b ,068 ,577 ,494 ,735

**
,784

**
,728

**
,772

**
,749

**
,608

**
,768

**

Sig. (2-tailed) ,391 ,167 ,471 ,171 ,248 ,130 ,593 ,294 ,492 ,359 ,601 ,041 ,057 ,041 ,932 ,745 ,315 ,503 ,362 ,374 ,304 ,593 ,294 ,624 ,520 ,119 ,057 ,004 ,000 ,007 ,000 ,002 ,001 ,000 ,022 ,016 ,000 ,028 ,034 ,878 ,529 ,766 ,843 ,609 ,506 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,007 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_19_2 Pearson Correlation -,056 ,159 -,056 ,046 ,089 ,053 -,123 ,289 ,093 -,333 -,349 ,321 -,331 ,580
* -,179 -,060 ,201 -,110 -,055 ,208 ,023 -,123 ,246 ,043 ,046 .

b ,386 -,331 ,761
**

,658
**

,822
**

,632
**

,781
**

.
b ,435 ,725

**
,948

**
,560

* 1 ,754
** ,872 ,822

** -,076 ,881 -,407 .
b -,051 ,434 -,035 ,814

**
,785

**
,822

**
,783

**
,821

** ,064 ,696
**

Sig. (2-tailed) ,825 ,528 ,826 ,856 ,726 ,833 ,628 ,244 ,714 ,177 ,156 ,193 ,180 ,012 ,477 ,818 ,440 ,686 ,845 ,439 ,936 ,628 ,325 ,880 ,872 ,114 ,180 ,000 ,003 ,000 ,005 ,000 ,071 ,001 ,000 ,016 ,000 ,054 ,000 ,859 ,119 ,497 ,881 ,715 ,965 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,802 ,001

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_20_2 Pearson Correlation ,162 ,293 ,142 ,260 ,173 ,059 -,008 ,429 ,187 -,397 -,188 ,518
* -,189 ,604

** -,221 ,205 ,346 ,125 ,238 ,134 ,003 -,008 ,401 ,119 -,009 .
b

,598
** -,189 ,833

**
,835

**
,792

**
,791

**
,741

**
.
b

,689
**

,703
**

,768
**

,776
**

,754
** 1 ,997

**
,643

** 0,000 ,874 ,363 .
b ,044 ,857 -,109 ,866

**
,871

**
,844

**
,842

**
,851

**
,493

*
,802

**

Sig. (2-tailed) ,520 ,239 ,573 ,298 ,493 ,815 ,975 ,076 ,456 ,103 ,455 ,028 ,453 ,008 ,379 ,429 ,174 ,646 ,393 ,622 ,991 ,975 ,099 ,672 ,974 ,009 ,453 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 1,000 ,126 ,548 ,898 ,345 ,891 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,038 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_21_2 Pearson Correlation ,734 ,040 ,559 ,559 ,588 ,440 -,200 ,105 ,200 -,263 .
b

,959
** -,122 ,959

** -,171 ,734 ,040 ,587 ,587 ,588 ,440 -,200 ,105 ,200 ,440 .
b

,959
** -,122 ,993

**
,998

**
,992

**
,998

**
,998

**
.
b

,986
**

,982
**

,977
**

,918
* ,872 ,997

** 1 ,773 -,208 .
b

1,000
**

.
b ,951 ,886 .

b
,995

**
,996

**
,997

**
,996

**
,997

**
,998

**
,997

**

Sig. (2-tailed) ,158 ,949 ,327 ,327 ,297 ,459 ,747 ,867 ,747 ,670 0,000 ,010 ,845 ,010 ,783 ,158 ,949 ,298 ,298 ,297 ,459 ,747 ,867 ,747 ,458 ,010 ,845 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,002 ,003 ,004 ,028 ,054 ,000 ,125 ,867 ,200 ,307 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 2 0 3 3 0 5 5 5 5 5 5 5

S_22_2 Pearson Correlation -,215 ,188 -,128 ,035 ,129 ,347 ,043 ,309 ,281 -,029 -,220 ,374 -,144 ,447 -,238 -,436 ,108 -,056 -,027 ,014 ,300 ,043 ,281 ,299 ,156 .
b ,295 -,144 ,779

**
,741

**
,845

**
,714

**
,779

**
.
b ,401 ,707

**
,774

**
,501

*
,822

**
,643

** ,773 1 ,102 ,982
* -,278 .

b ,275 ,327 -,223 ,820
**

,798
**

,825
**

,803
**

,807
** ,013 ,733

**

Sig. (2-tailed) ,392 ,455 ,614 ,890 ,609 ,158 ,864 ,212 ,259 ,909 ,380 ,127 ,568 ,063 ,341 ,080 ,679 ,836 ,923 ,960 ,278 ,864 ,258 ,279 ,579 ,235 ,568 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,099 ,002 ,000 ,034 ,000 ,004 ,125 ,810 ,018 ,651 ,413 ,788 ,777 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,960 ,001

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_2_3 Pearson Correlation -,162 ,696 -,730
* -,700 -,293 ,913

** ,700 -,325 ,258 -,258 -,417 ,067 -,325 ,162 -,488 -,162 ,696 -,764
* -,710 -,775

*
,913

** ,700 -,325 ,258 -,283 .
b ,067 -,325 ,256 ,329 ,317 ,419 ,427 .

b ,482 -,096 -,044 ,065 -,076 0,000 -,208 ,102 1 .
b

1,000
**

.
b -,158 1,000

**
.
b ,260 ,268 ,294 ,315 ,313 ,339 ,407

Sig. (2-tailed) ,702 ,055 ,040 ,053 ,482 ,002 ,053 ,433 ,537 ,537 ,304 ,875 ,433 ,702 ,220 ,702 ,055 ,046 ,074 ,024 ,002 ,053 ,433 ,537 ,538 ,875 ,433 ,541 ,427 ,445 ,302 ,291 ,227 ,839 ,925 ,878 ,859 1,000 ,867 ,810 0,000 0,000 ,765 ,535 ,521 ,480 ,447 ,451 ,411 ,317

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 7 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 3 8 8 4 4 1 6 2 2 8 8 8 8 8 8 8

S_3_3 Pearson Correlation -,333 0,000 -,577 -,333 -,174 .
b ,333 ,870 ,577 -,577 -,522 ,577 0,000 ,333 ,333 -,333 0,000 .

b
.
b

-1,000
**

.
b ,333 ,870 ,577 .

b
.
b ,577 0,000 ,999

**
,965

*
,984

*
,970

*
,956

*
.
b ,891 ,500 ,982 ,471 ,881 ,874 .

b
,982

*
.
b 1 .

b
.
b

1,000
**

.
b

-1,000
**

,969
*

,953
*

,956
* ,948 ,938 .

b ,942

Sig. (2-tailed) ,667 1,000 ,423 ,667 ,826 0,000 ,667 ,130 ,423 ,423 ,478 ,423 1,000 ,667 ,667 ,667 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,667 ,130 ,423 0,000 ,423 1,000 ,001 ,035 ,016 ,030 ,044 ,109 ,667 ,121 ,529 ,119 ,126 ,018 0,000 0,000 ,031 ,047 ,044 ,052 ,062 0,000 ,058

N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 0 4 4 4 2 1 3 0 2 4 4 4 4 4 4 4

S_18_3 Pearson Correlation ,408 ,612 0,000 .
b ,134 ,791 ,791 0,000 ,535 -,408 -,250 0,000 ,408 -,250 ,134 ,408 ,612 0,000 .

b -,134 1,000
** ,791 0,000 ,577 ,333 .

b 0,000 ,408 ,362 ,556 ,389 ,633 ,522 .
b ,827 ,206 -,032 ,185 -,407 ,363 1,000

** -,278 1,000
**

.
b 1 .

b
.
b

1,000
**

.
b ,385 ,434 ,403 ,456 ,448 ,746 ,629

Sig. (2-tailed) ,495 ,272 1,000 0,000 ,830 ,111 ,111 1,000 ,353 ,495 ,685 1,000 ,495 ,685 ,830 ,495 ,272 1,000 0,000 ,830 0,000 ,111 1,000 ,423 ,667 1,000 ,495 ,549 ,330 ,518 ,252 ,367 ,084 ,739 ,959 ,766 ,497 ,548 ,651 0,000 0,000 0,000 ,523 ,466 ,501 ,440 ,449 ,148 ,256

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 2 5 1 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5

S_19_3 Pearson Correlation .
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

.
b

Sig. (2-tailed)

N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2

S_20_3 Pearson Correlation -,352 -,471 ,134 -,120 -,548 ,209 ,024 ,051 -,168 ,348 ,346 ,134 ,216 -,069 ,054 -,352 -,471 ,463 ,227 -,710
* ,553 ,024 ,060 ,401 ,455 .

b ,134 ,216 ,168 ,296 ,173 ,240 -,005 .
b ,059 ,058 -,182 ,068 -,051 ,044 ,951 ,275 -,158 1,000

**
.
b

.
b 1 1,000

** -,866 ,167 ,189 ,160 ,171 ,070 -,198 ,159

Sig. (2-tailed) ,289 ,144 ,695 ,725 ,081 ,537 ,943 ,883 ,622 ,294 ,297 ,695 ,523 ,841 ,875 ,289 ,144 ,210 ,557 ,021 ,097 ,943 ,860 ,250 ,219 ,695 ,523 ,621 ,377 ,612 ,478 ,989 ,864 ,873 ,615 ,843 ,881 ,898 ,200 ,413 ,765 0,000 0,000 ,333 ,623 ,577 ,638 ,615 ,838 ,560 ,641

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 10 10 11 11 10 9 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 3 11 6 3 3 2 11 2 3 11 11 11 11 11 11 11

S_21_3 Pearson Correlation ,945 ,189 ,756 ,756 -,189 ,945 ,189 -,756 ,189 -,945 .
b ,756 -,327 ,756 -,945 ,945 ,189 ,756 ,756 -,189 ,945 ,189 -,756 ,189 .

b
.
b ,756 -,327 ,840 ,875 ,922 ,886 ,897 .

b ,948 ,891 ,756 ,577 ,434 ,857 ,886 ,327 1,000
**

.
b

1,000
**

.
b

1,000
** 1 .

b ,858 ,857 ,875 ,848 ,869 ,901 ,887

Sig. (2-tailed) ,212 ,879 ,454 ,454 ,879 ,212 ,879 ,454 ,879 ,212 0,000 ,454 ,788 ,454 ,212 ,212 ,879 ,454 ,454 ,879 ,212 ,879 ,454 ,879 0,000 ,454 ,788 ,366 ,322 ,253 ,307 ,291 ,205 ,300 ,454 ,609 ,715 ,345 ,307 ,788 ,343 ,345 ,321 ,356 ,330 ,285 ,306

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 2 0 2 3 0 3 3 3 3 3 3 3

S_22_3 Pearson Correlation ,333 -,577 ,870 ,333 -,577 ,333 -,577 -,258 0,000 -,333 -,333 -,522 -,577 0,000 -,577 ,333 -,577 ,945 ,500 ,816 .
b -,577 -,098 -,500 -1,000

**
.
b -,522 -,577 -,406 -,151 -,278 -,189 -,103 .

b -,246 ,549 -,229 ,494 -,035 -,109 .
b -,223 .

b
-1,000

**
.
b

.
b -,866 .

b 1 -,222 -,159 -,187 -,146 -,117 .
b -,177

Sig. (2-tailed) ,667 ,423 ,130 ,667 ,423 ,667 ,423 ,742 1,000 ,667 ,667 ,478 ,423 1,000 ,423 ,667 ,423 ,212 ,667 ,184 0,000 ,423 ,902 ,667 ,478 ,423 ,594 ,849 ,722 ,811 ,897 ,754 ,451 ,771 ,506 ,965 ,891 ,777 0,000 ,333 ,778 ,841 ,813 ,854 ,883 0,000 ,823

N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 2 2 3 1 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4

S_2_K Pearson Correlation -,075 ,187 -,012 ,079 ,184 ,337 ,141 ,346 ,287 -,277 -,360 ,380 -,240 ,516
* -,079 -,117 ,208 -,006 ,043 ,103 ,300 ,141 ,326 ,259 ,144 .

b ,424 -,240 ,975
**

,965
**

,983
**

,957
**

,956
**

.
b

,819
**

,784
**

,881
**

,735
**

,814
**

,866
**

,995
**

,820
** ,260 ,969

* ,385 .
b ,167 ,858 -,222 1 ,996

**
,997

**
,993

**
,991

**
,502

*
,967

**

Sig. (2-tailed) ,768 ,458 ,962 ,756 ,465 ,171 ,577 ,160 ,248 ,266 ,143 ,120 ,337 ,028 ,756 ,656 ,423 ,983 ,878 ,705 ,278 ,577 ,186 ,352 ,609 ,079 ,337 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,535 ,031 ,523 ,623 ,343 ,778 ,000 ,000 ,000 ,000 ,034 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_3_K Pearson Correlation -,030 ,206 ,009 ,115 ,198 ,374 ,123 ,341 ,298 -,272 -,342 ,396 -,256 ,503
* -,069 -,095 ,204 ,022 ,072 ,109 ,327 ,123 ,322 ,241 ,119 .

b ,409 -,256 ,961
**

,980
**

,966
**

,970
**

,948
**

.
b

,843
**

,807
**

,851
**

,784
**

,785
**

,871
**

,996
**

,798
** ,268 ,953

* ,434 .
b ,189 ,857 -,159 ,996

** 1 ,993
**

,996
**

,989
**

,544
*

,976
**

Sig. (2-tailed) ,905 ,411 ,972 ,651 ,432 ,126 ,628 ,166 ,230 ,274 ,165 ,104 ,305 ,033 ,785 ,718 ,432 ,935 ,799 ,688 ,235 ,628 ,192 ,387 ,672 ,092 ,305 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,521 ,047 ,466 ,577 ,345 ,841 ,000 ,000 ,000 ,000 ,020 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_18_K Pearson Correlation -,079 ,191 -,018 ,079 ,174 ,365 ,159 ,324 ,288 -,269 -,361 ,371 -,263 ,527
* -,088 -,125 ,210 -,014 ,041 ,100 ,331 ,159 ,306 ,252 ,146 .

b ,411 -,263 ,962
**

,957
**

,988
**

,956
**

,970
**

.
b

,819
**

,807
**

,893
**

,728
**

,822
**

,844
**

,997
**

,825
** ,294 ,956

* ,403 .
b ,160 ,875 -,187 ,997

**
,993

** 1 ,995
**

,995
**

,483
*

,970
**

Sig. (2-tailed) ,755 ,449 ,944 ,756 ,490 ,137 ,529 ,190 ,246 ,280 ,141 ,129 ,291 ,025 ,727 ,632 ,418 ,959 ,886 ,712 ,229 ,529 ,217 ,366 ,603 ,090 ,291 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,480 ,044 ,501 ,638 ,321 ,813 ,000 ,000 ,000 ,000 ,042 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_19_K Pearson Correlation -,070 ,203 -,002 ,090 ,194 ,399 ,148 ,306 ,292 -,242 -,342 ,389 -,275 ,534
* -,088 -,129 ,213 ,014 ,062 ,116 ,367 ,148 ,295 ,243 ,133 .

b ,417 -,275 ,954
**

,974
**

,972
**

,977
**

,967
**

.
b

,852
**

,818
**

,858
**

,772
**

,783
**

,842
**

,996
**

,803
** ,315 ,948 ,456 .

b ,171 ,848 -,146 ,993
**

,996
**

,995
** 1 ,994

**
,532

*
,984

**

Sig. (2-tailed) ,784 ,418 ,993 ,724 ,441 ,101 ,557 ,217 ,240 ,334 ,164 ,110 ,270 ,022 ,728 ,621 ,411 ,960 ,826 ,669 ,178 ,557 ,234 ,383 ,637 ,085 ,270 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,447 ,052 ,440 ,615 ,356 ,854 ,000 ,000 ,000 ,000 ,023 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_20_K Pearson Correlation -,036 ,238 -,015 ,114 ,222 ,367 ,149 ,305 ,304 -,276 -,356 ,400 -,296 ,557
* -,100 -,094 ,249 -,029 ,051 ,148 ,307 ,149 ,286 ,218 ,109 .

b ,422 -,296 ,949
**

,950
**

,977
**

,956
**

,980
**

.
b

,837
**

,823
**

,899
**

,749
**

,821
**

,851
**

,997
**

,807
** ,313 ,938 ,448 .

b ,070 ,869 -,117 ,991
**

,989
**

,995
**

,994
** 1 ,511

*
,976

**

Sig. (2-tailed) ,887 ,341 ,952 ,653 ,377 ,134 ,555 ,219 ,220 ,268 ,147 ,100 ,233 ,016 ,692 ,721 ,336 ,916 ,856 ,583 ,266 ,555 ,250 ,435 ,700 ,081 ,233 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,451 ,062 ,449 ,838 ,330 ,883 ,000 ,000 ,000 ,000 ,030 ,000

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_21_K Pearson Correlation ,227 ,203 -,044 ,162 ,300 ,181 ,165 ,225 ,114 -,201 -,313 ,204 -,193 ,071 ,302 ,211 ,176 -,056 ,124 ,191 ,080 ,165 ,209 -,083 ,016 .
b ,158 -,193 ,527

*
,622

** ,411 ,643
**

,499
*

.
b

,847
** ,245 ,243 ,608

** ,064 ,493
*

,998
** ,013 ,339 .

b ,746 .
b -,198 ,901 .

b
,502

*
,544

*
,483

*
,532

*
,511

* 1 ,632
**

Sig. (2-tailed) ,365 ,420 ,861 ,520 ,227 ,472 ,513 ,369 ,652 ,423 ,206 ,417 ,443 ,778 ,223 ,415 ,499 ,838 ,660 ,479 ,776 ,513 ,405 ,769 ,954 ,531 ,443 ,025 ,006 ,090 ,004 ,035 ,000 ,343 ,348 ,007 ,802 ,038 ,000 ,960 ,411 0,000 ,148 ,560 ,285 0,000 ,034 ,020 ,042 ,023 ,030 ,005

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

S_22_K Pearson Correlation ,000 ,253 -,048 ,098 ,231 ,433 ,164 ,270 ,303 -,203 -,350 ,413 -,281 ,501
* -,039 -,098 ,227 -,029 ,045 ,115 ,385 ,164 ,248 ,233 ,154 .

b ,391 -,281 ,929
**

,971
**

,944
**

,987
**

,963
**

.
b

,916
**

,787
**

,804
**

,768
**

,696
**

,802
**

,997
**

,733
** ,407 ,942 ,629 .

b ,159 ,887 -,177 ,967
**

,976
**

,970
**

,984
**

,976
**

,632
** 1

Sig. (2-tailed) 1,000 ,311 ,849 ,700 ,356 ,072 ,517 ,278 ,221 ,418 ,154 ,088 ,258 ,034 ,878 ,709 ,380 ,914 ,872 ,672 ,157 ,517 ,321 ,403 ,583 ,109 ,258 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,317 ,058 ,256 ,641 ,306 ,823 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 16 15 18 18 15 15 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 5 18 8 4 5 2 11 3 4 18 18 18 18 18 18 18

Varu izpildīt klasiskā stila lomas  

lomas

Es pašrealizējos radošā darbā teātrī

Varu izpildīt neordināras  lomas

Apzinos izrādes mērķi

Mērķi sasniedzu

Attieksmi pret darbu nosaka situācija

Attieksmi pret izrādi nosaka mani 

paradumi

Pašregulācija ir mana darba 

organizācijas pamatā

Līdzdarbojos teātra darbībā

Esmu apmierināts ar mana radošā 

darba novērtējumu

Mana mākslinieciskā darbība 

skatītājiem ir vajadzīga

Mani apmierina mana radošā darbība

Esmu pašrealizējies kā aktieris ne 

tikai teātrī

Aktiera mākslinieciskā darbība šajā 

teātrī ir vajadzīga -jā

Es pašrealizējos daudzveidīgi (radio, 

kino, gleznoju, utt.)

Vai Jūsu pašrealizāciju ietekmē 

ekonomiskie faktori?

Var izpildīt klasiskā stila lomas  lomas

Var izpildīt neordināras  lomas

Apzinās izrādes mērķi

Mērķi sasniedz

Attieksme pret darbu nosaka 

situācija

Attieksme pret izrādi nosaka aktiera 

paradumi

Pašregulācija ir aktiera darba 

organizācijas pamatā

Līdzdarbojas teātra radošās darbības 

programmas veidošanā

Aktiera darbs novērtēts adekvāti/ 

esmu novērtēts

Manuprāt aktieris lieliski izpilda 

neordināras  lomas-bieţi

Aktiera mākslinieciskā darbība šajā 

teātrī ir vajadzīga -nē

Pašrealizējies kā aktieris ne tikai teātrī

Pašrealizējas radošā darbā teātrī

Manuprāt aktieris lieliski izpilda 

neordināras  lomas-vienmēr

Manuprāt aktieris lieliski izpilda 

neordināras  lomas-vienmēr

Šo aktiera darbu novērtēju kā izcilu-

vienmēr

Šī aktiera darbs teātrī  ir interesants-

vienmēr

Šī aktiera darbs arī ārpus teātra  ir 

interesants-vienmēr

Es  apmeklēju teātri, jo man patīk 

aktieru spēle-vienmēr

Šis teātris mūsu ģimenē ilgus gadus 

ir augstu vērtēts-vienmēr

Manuprāt aktieris lieliski izpilda 

klasiskā stila lomas-bieţi

Šī aktiera darbs arī ārpus teātra  ir 

interesants-reti

Es  apmeklēju teātri, jo man patīk 

aktieru spēle-reti

Šis teātris mūsu ģimenē ilgus gadus 

ir augstu vērtēts-reti

Šo aktiera darbu novērtēju kā izcilu-

bieţi

Šī aktiera darbs teātrī  ir interesants-

bieţi

Šī aktiera darbs arī ārpus teātra  ir 

interesants-bieţi

Es  apmeklēju teātri, jo man patīk 

aktieru spēle-bieţi

Šis teātris mūsu ģimenē ilgus gadus 

ir augstu vērtēts-bieţi

Manuprāt aktieris lieliski izpilda 

klasiskā stila lomas-reti

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

Correlations

Šis teātris mūsu ģimenē ilgus gadus 

ir augstu vērtēts

Manuprāt aktieris lieliski izpilda 

klasiskā stila lomas

Manuprāt aktieris lieliski izpilda 

neordināras  lomas

Šo aktiera darbu novērtēju kā izcilu

Šī aktiera darbs teātrī  ir interesants

Šī aktiera darbs arī ārpus teātra  ir 

interesants

Es  apmeklēju teātri, jo man patīk 

aktieru spēle

Manuprāt aktieris lieliski izpilda 

neordināras  lomas-reti

Šo aktiera darbu novērtēju kā izcilu-

reti

Šī aktiera darbs teātrī  ir interesants-

reti


