
Anketa “Jauniešu politiskā aktivitāte” 

Anketēšanā piedalījās 35 respondenti 

1. Dzimums 

 
 

 

2. Vecums 

 
 

3. Dzīvesvieta 

 
 

 

 

 



4. Vai Tu esi piedalījies vēlēšanās? 

 

 

5. Kādās vēlēšanās Tu esi piedalījies? 

 

6. Vai, tavuprāt, piedalīties vēlēšanās ir svarīgi? 

 

 
A. Jā, kāpēc... 

 Jo piedaloties vēlēšanās mēs varam ietekmēt politisko situāciju valstī. 

 Ka ir svarīgi izvēlēties cilvēkus, kuri būs godīgi 

 Jo tā ir iespēja kā izlemt savas valsts nākotni, lai arī tā ir tikai viena balss 

 Tas var ļoti ietekmēt valsts stāvokli 

 Jo tu izvirzīsi savu līderi par kuru gribi balsot 

 Balsot par savas valsts nākotni 

 Izsaki savas domas 

 Man nav vienaldzīga politiskā situācija 

 Jo tu nosaki, kas valdīs tavā valstī 

 Iespēja lemt par valsts likteni 

 Lai izvēlētos savas valsts pārvaldi 

 Jo tu izsaki savas vēlmes un mudini citus ar savu rīcību darīt tā pat 

 Var balsot par partiju, kuru vēlies 

 Var mainīt situāciju valstī 



 Katra balss ir svarīga 

 Nākotne ir mūsu rokās 

 Jāizsaka savs viedoklis 

 Mēs paši lemjam Latvijas likteni 

 Jo esmu pilsonis 

 Jo paši izlemjam valsts, novada likteni 

B. Nē, kāpēc... – 3 

 Neinteresanti  

 Nav jēgas 

C. Cits - 3 

 

7. Vai Tavi ģimenes locekļi piedalās vēlēšanās? 

 

 
8. Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi būt politiski aktīvam? (vairākas atbildes) 

A. Man nav vienaldzīga valsts politiskā situācija - 12 

B. Vēlos būt atbildīgs par esošo situāciju - 5 

C. Vēlos savu nākotni saistīt ar politiku - 2 

D. Uzskatu, ka tas ir katra pilsoņa pienākums - 14 

E. Vēlos mainīt politisko situāciju valstī - 8 

F. Cits – 2 

 
 



9. Kādas politiskās partijas Tu zini? 

 

10. Kas ietekmē Tavas domas par politiskiem notikumiem? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



11. Kas ietekmē Tavu draugu domas par politiskiem notikumiem? 

A. Cits – 7 

 Mans viedoklis 

 

 

12. Nosauc cilvēkus, kuru viedoklī Tu ieklausies/ ieklausītos? 

 
13. Kas šajos cilvēkos, kuros Tu ieklausītos, Tev patīk? 

 

 

 



14. Kur Tu gūsti informāciju par politiskiem notikumiem/ aktivitātēm? 

  

 

15. Nosauc sev svarīgu politisku notikumu/ procesu, kurā Tu gribētu piedalīties! 

 

Cits – 4 

 nekur 

 

16. Par kādu politisku notikumu esi sarunājies ar vienaudžiem? 

 

 
Cits,  kāds... - 3 

 Politiku neapspriežam 

 



17. Kā tu iesaisties savas valsts veidošanā? 

 

Cits – 10  

 Šogad pirmo reizi piedalīšos vēlēšanās 

 Piedalos pasākumos, daru sabiedriski noderīgu darbu 

 

18. Vai Tavai līdzdalībai politiskos notikumos ir nozīme? Kāda? 

 

A. Jā, jo... – 15   

 Uzskatu, ka katrai balsij un katram viedoklim ir nozīme 

 Es spēju mainīt savas valsts stāvokli, ja dabūšu sev domubiedrus. 

 Izsaku savu viedokli 

 Esmu savas valsts pilsone 

 Mēs paši esam atbildīgi par savas valsts likteni 

 Vēl nepiedalos vēlēšanās 

 Katra viedoklis ir svarīgs 

 Katra balss var ietekmēt rezultātu 

 Mēs ikviens veidojam šo valsti 



 Nākotnē vajag jaunu prezidentu 

 Tā krājas balsis 

 Esmu pilsonis, patriots 

 Tiek lemta tatas nākotne 

B. Nē, jo... – 11   

 Man vienalga, vēl nav tiesību vēlēt 

 Esmu nepilngadīgs 

 Pagaidām neesmu pilngadīgs, neko īpaši vēlēt un lemt nevaru 

 Man nav 18 

 Manu viedokli neviens neievēro 

 Neko nemaina 

C. Cits – 6  

 

19. Es piedalītos politiskās aktivitātēs, ja... 

 Vairāk varētu redzēt, kādas izmaiņas atkarībā no tautas izteiktā viedokļa 

 Ja man būtu 18 gadi 

 Ja man būtu 18 gadi 

 Tas būtu vienkāršāk darāms, ja būtu pilngadīgs. 

 Mani vienaudži piedalītos. 

 Zinātu daudz vairāk politisko sistēmu 

 Zinātu vairāk informācijas par aktivitātēm 

 Man būtu iespēja 

 Zinātu, ka tas palīdzēs politikai 

 Jau būtu sasniegusi 18 gadu vecumu 

 Man būtu domubiedri 

 Man būtu plašākas zināšanas politikā 

 Esmu patriots 

 Jo esmu patriots 

 Ja mans vecums to atļautu 

 Es būtu deputāts 

 Man būtu 18 gadi 

 Man būtu sakari, izglītība, minimālas zināšanas politikā 

 Es pati būtu deputāte 

 Es būtu deputāte, partijas vadītāja 

 Tam būtu lielāka nozīme 

 Es jau būtu pabeigusi augstskolu 

 No tā būtu kāda jēga 

 Būtu vairāk informācijas 

 Būtu normālas partijas 

 Viedoklis tiktu uzklausīts 

 Tam būtu jēga 

 Es varētu vēlēt 

Anketēšana tika veikta Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Liela daļa jauniešu šogad dosies 

pirmo reizi pie vēlēšanu urnām. Par rezultātiem pārliecināsimies pēc Pašvaldību vēlēšanām. 
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Jā, interesējos Nē, neinteresējos

Vai Jūs interesējaties par Saeimas un Eiropas Parlamenta 
lēmumiem?
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Atbalstu Neatbalstu Neesmu dzirdējis/-usi

Kāds ir Jūsu viedoklis par Eiropas Parlamenta pieņemtajiem 
lēmumie cīņai pret nedeklarētu darbu?
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Jā Nē Tikai dažus Neesmu informēts/-a par
pieņemtajiem lēmumiem

Vai Jūs atbalstāt Eiropas Parlamenta pieņemtos 
lēmumus?
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Labas Sliktas Neinteresējos Nav viedokļa

Kā Jūs vērtējat ES attiecības ar Krieviju?
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Jā, būtiski Nē, nekas nemainīsies Minimāli Cits

Vai, Jūsuprāt, Lielbritānijas izstāšanās no ES ietekmēs 
Latvijas ekonomiku?
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Nedomāju, ka dzelzceļa būve ir
nepieciešama

Atbalstu dzelzceļa ''Rail Baltica'' būvi,
zemju īpašniekiem jāpiekāpjas

Cits

2020. gadā plānots uzsākt projekta ''Rail Baltica'' dzelzceļa būvdarbus, kurus plāno pabeigt 
2024. gadā. Tomēr jaunu sliežu būve sagādā problēmas iedzīvotājiem, kuru teritorijas 

ietilpst plānotajā maršrutā. Kāds ir Jūsu viedoklis?


