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Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēnu anketas 

“Jaunietis politikā” apkopojums 

Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām un apzinoties jauniešu zemo līdzdalību valsts 

politiskajos procesos, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Eiropas Parlamenta vēstnieku grupa vēlējās 

noskaidrot viedokli par jauniešu motivāciju iesaistīties politikā. Anketas izveidē tika izmantoti 

“Trāpīts – ES” materiāli. Anketēti 30 divpadsmito klašu skolēni, kuri sasnieguši 18 gadus. 
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mēdijos gūtā informācija

politiķu rīcība, aktuālie politiskie notikumi

apspriešanās ar draugiem, ģimenes locekļiem

vēstures zināšanas

vēlēšanu tuvums, politiskās reklāmas

Kas ietekmē Tavas domas par 
politiskajiem notikumiem? 
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vecāku, ģimenes locekļu

draugu

skolotāju

vēstures skolotāja

Artusa Kaimiņa

Elitas Veidemanes

Ilgas Kreituses

Raitas Karnītes

Nosauc cilvēkus, kuru viedoklī Tu 
ieklausies! 

12 

11 

8 

sniedz objektīvu, pamatotu viedokli

uzticos šiem cilvēkiem, novērtēju viņu
zināšanas un izpratni par notikumiem

vecāki man ir autoritātes, paļaujos uz viņu
dzīves pieredzi

Pamato, kāpēc Tev ir svarīgs šo cilvēku 
viedoklis! 
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no interneta ziņu portāliem

TV raidījumiem

sociālajos tīklos

no vecākiem

laikrakstiem un žurnāliem

draugiem

radio

politiskajām reklāmām

Kur Tu gūsti informāciju par politiskiem 
notikumiem/aktivitātēm? 
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diskusijas par politiku ar draugiem, paziņām

diskusijas par politiku ar ģimenes locekļiem

piedalīšanās vēlēšanās

parakstu vākšana kādai iniciatīvai

dalība nevalstiskās organizācijās

personīgā kontaktēšanās ar politiķiem

politisko komentāru rakstīšana internetā

piedalīšanās protesta akcijās

Kādos politisko lēmumu ietekmēšanas veidos Tu 
iesaisties? 
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būtu pārliecība, ka spēju kaut ko mainīt

būtu konkrētas idejas, plāni

būtu vairāk zināšanu politikā

būtu pārliecība, ka tas tieši ietekmēs manu dzīvi,
karjeru

varētu saņemt 100% pareizu informāciju par
notiekošo valstī

būtu plašāka informācija par jauniešu iespējām
piedalīties politikā

varētu ar to nopelnīt

nebūtu karjeras, ko aptraipīt

Es aktīvāk piedalītos politiskās aktivitātēs, ja 



3 

 

 

nenozīmīga 
3 

nekādas 
12 vēlēšanās katra 

balss ir svarīga 
13 

aktīvi darbojoties 
politiskās 

organizācijās, 
aktivizēju arī 
līdzcilvēkus 
iesaistīties 
politiskos 
procesos 
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jā; 15 

Vai Tavai dalībai politiskos notikumos ir 
kāda nozīme? Kāda? 


