
Vecums: 17 gadi-10, 18 gadi-10, 19 gadi-2. 

Dzimums: sieviešu-17, vīriešu-5. 

1. Vai esat dzirdējis(-usi) par Eiropas Parlamentu? Ja jā, tad ko? 

17 cilvēki atbildēja, ka ir informēti un zina (ka ir tikšanās, zina par lēmumu pieņemšanu, zina 

galvenās funkcijas, par līgumiem, vēlēšanām, deputātu skaitu. 

 

2. Kā Jūs domāja , vai EP ir deputāti no Latvijas?  

21 atbildēja, ka jā, 1-neinteresējas. 

3. Ka Jūs domājat, kuri no piedāvātajiem Latvijas deputātiem ir EP ? (B. Cilevičs, J. Urbanovičs, 

R.Zīle, A.Mamikins, I.Vaidere,A.Pabriks, T.Ždanoka, V.Dombrovskis, J.Ādamsons,N.Ušakovs) 

 
 

Te mēs pārliecinājāmies, ka ne visi zina, nosauc tos, kurus biežāk dzirdēja. Un tie, kas ir bijusi 

viesos skolā, vai kādos pasākumos, akcijās satiktie. 

4. Vai zināt, kādās komitejās ir sadalīts EP? Ja jā, tad kādās? 

19 nezina, 3 atbildēja-finansu, drošības, sabiedrisko attiecību.  

5. Kā Jūs domājat, kādi ir mērķi un uzdevumi EP? Novājināto reģionu (valstu) attīstība un 

restrukturizācija, Ekonomikas attīstība, lēmumu pieņemšana par budžetu, likumdošana, EP 

kontrole pār Eiropas Komisiju-šīs atbildes jaunieši piedāvāja paši. 
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Aptaujā piedalījās 22 cilvēki, no 15 līdz 18 gadiem. 

 

Ar vieglu pārvietošanos jaunieši saprot , ka nav jāstāv uz robežām, nav robežkontroles pārbaužu. 

Ekonomika izpaužas laika sapratnē. 

 

 

Ar bezmaksas pusdienām domāja skolu (sapratam, ka jautājuma atbilde nav precīzi formulēta), bet mēs 

domājam zupas virtuves un to, ka palīdz bēgļiem ar ēdienu 
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Noskaidrojam, kuras ir tās valstis, kur jaunieši labprāt dotos studēt. Ja agrāk mūsu skolā tā bija Anglija, 

tad tagad pēc viņu izstāšanās vairs nav, jo nav droši par nākotni. 

 

Ir svarīgi-jaunieši minēja, ka ir vajadzīga kontrole pār viņu datu aizsardzību, jo šajā digitālajā laikmetā 

nejūtas droši. Otrs svarīgs faktors, ko minēja, vai tiešām valsts institūcijās (kā, piemēram, policijā, VID) 

viņu dati ir aizsargāti? 

Vienalga-uzskata, ka ir labi, tā kā ir, jo nekur pagaidām viņu datu noplūde nav bijusi. 

Nezinu-visbiežākā atbilde, par to domā vecāki vai valsts, bet ne jaunietis pats. 
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