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Jā
25%

Nē
35%

Nevaru būt objektīvs
40%

Vai Jūs interesējaties par politiku? 



Vai Jūsu draugi interesējas par 
politiku? 

Jā
70%

Nē
30%

Vai Jūsu draugi interesējas par politiku? 



• Mani draugi interesējas par politiku, jo viņiem tas šķiet 
saistoši

• Mani draugi interesējas par politiku, jo viņi dzīvo 
Latvijā, un viss, kas attiecas uz Latviju, attiecas arī uz 
viņiem

• Mani draugi interesējas par politiku, jo tā viņi izskatās 
gudrāki par citiem

• Mani draugi neinteresējas par politiku, jo viņiem tas 
šķiet garlaicīgi. 

• Mani draugi neinteresējas par politiku, jo viņiem ir citas 
lietas, ko darīt



Jā
40%

Nē
30%

Nezinu
30%

Vai pārstāvniecības demokrātija spēj nodrošināt godīgu un taisnīgu 
lēmumu pieņemšanu? 



Kāpēc cilvēki pasaulē bieži nav 
apmierināti ar Parlamenta 

lēmumiem?

• Jo cilvēkiem nepatīk tas, ko izvēlas parlaments
• Tāpēc, ka tas nav tas, ko viņi vēlas no Parlamenta
• Daži lēmumi ir netaisnīgi un ir arī pieņemti netaisnīgi
• Tāpēc, ka visi politiķi nav godīgi
• Tāpēc, ka viņi (parlamentārieši) ir garā nabadzīgi
• Jo viņi (parlamentārieši) melo, un tad pieņem 

netaisnīgus lēmumus
• Tāpēc, ka viņi (parlamentārieši) domā tikai par sevi
• Tāpēc ka viņi (parlamentārieši) nav visi vienojušies
• Es nezinu, nevaru atbildēt



Vai politika ir jāmāca skolā? 

Jā
65%

Nē
35%



Vai Tu zini, kā palīdzēt 
skolai/mājai/pagalmam? 



Nē
100%

Vai tu zini, kā attīstīt politisko kultūru? 



POST SCRIPTUM

• Mūsu stundas politikā bija ļoti interesantas un informatīvas;
• Man patika šīs trīs stundas, es daudz ko uzzināju par 

politiku un vēlēšanām;
• Man patika šīs stundas par brīvību un demokrātiju. Man 

bija ļoti interesanti, strādāt ar visu klasi, strādāt komandā; 
• Politikas stundas nav nepieciešamas, jo katram ir savs 

viedoklis par kādu situāciju. Politika, tāpat kā reliģija ir ļoti 
sarežģīta un personiska tēma; 

• Tagad es nevaru neko pateikt par politiku, jo man ir 
nepieciešams tikai mācīties. Varbūt, pēc gadiem, es sākšu 
par to interesēties. 



Anketa izstrādāta un aizpildīta Rīgas 88.vidusskolas 
10.c. klasē 2017. gada aprīlī. 

projekta "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola“ietvaros

Tika aptaujāti 20 respondenti. 

Nodarbības vadīja skolotāja Agnese Bēce.

Anketas izstrādi, anketēšanu un rezultātu apkopojumu 
koordinēja skolotāja Margarita Laicāne. 



Paldies!


