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Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 

Skolēnu Parlaments (Eiropas Vēstniecības skolu programmas komanda) 

Aptauju analīze. 

 

1. aptauja „ Saeimas un Eiropas Parlamenta lēmumi dzīvē”. 

 

ATV tika organizētas divas aptaujas par dažādiem ar Eiropas Savienību saistītiem 

jautājumiem, kurās tika noskaidrots jauniešu viedoklis par notikumiem Eiropas Savienībā, kādi 

likumi ietekmē jauniešus jau šodien, līdzdalības jautājumiem, kā arī tam, kā ikviens ir iesaistījies 

mūsu valsts veidošanā, pilnveidē. 

1. aptaujas mērķis bija noskaidrot argumentus, kāpēc ir jāzina Saeimas un Eiropas 

Parlamenta likumi, kā arī noskaidrot, kas motivētu jauniešus par tiem interesēties. Aptauja  notika 

mutiski, kad jaunieši saviem skolas biedriem uzdeva jautājumus un fiksēja atbildes diktofonos. Tika 

aptaujāti 30 ATV skolēni. 

Uz jautājumu „ Kāpēc ir jāzina Saeimas un Eiropas Parlamenta lēmumi?”  jaunieši sniedza 

šādas atbildes: 

- lai zinātu jaunākos lēmumus, aktualitātes, kā arī kādi ir pieņemti jaunākie likumi, normatīvi; 

- lai nepārkāpt likumus – pareiza, likumiska rīcība; 

- vairāki intervējamie akcentēja to, ka likumi ir jāzina, lai zinātu arī savas tiesības uz izglītību, 

dažāda veida palīdzību; 

- lai zinātu par politisko stāvokli savā un citās ES dalībvalstīs – vienotība cīņā pret noziedzību, 

teroru u.c.; 

- daudzi aptaujātie uzsvēra to, ka lēmumi skar ikviena cilvēka dzīvi Latvijā un ES, tie ietekmē 

dzīves kvalitāti; 

- tāpat daudzi uzsver, ka lēmumi dod iespēju valsts iedzīvotājiem zināt par valsts attīstības 

iespējām ( te tika minēti ES fondi, finansējums, budžets, subsīdijas); 

- daudzi jaunieši uzskata, ka sekošana aktualitātēm Saeimā un EP palīdz būt informētākiem un 

dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi. 

- Zināšanas par  lēmumiem EP un Saeimā un sekošana to pieņemšanā dod iespēju iedzīvotājiem 

protestēt, izteikt savu viedokli, kas ir pieņemams un kas – nē ( referendumi, protesta akcijas). 
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Secinājumā var apgalvot, ka jauniešiem ir svarīgi Saeimas un EP lēmumi, taču katrs 

interesējas tikai par tiem lēmumiem, kuri kaut kādā mērā saistīti ar viņiem pašiem (vispārīgas 

zināšanas). 

 

Uz jautājumu „ Kādi Saeimas un EP lēmumi Jūs ietekmē jau šobrīd?” tika saņemtas šādas 

atbildes: 

- Standarti produktu ražošanā, kvalitātes standarti; 

- Izglītība ES, izglītības standartu mainīšana, mācību gada pagarināšanas prognozes; 

- GMO ( ja vairāk kā 0.9%, to jānorāda); produktu sastāvs; 

- Kaitīgie, aizliegtie produkti ES; 

- EP domā par to, kā uzlabot cilvēku dzīvi, piemēram, viesabonēšanas atcelšana ES valstīs (uz to 

norāda vairāki respondenti); 

- Cenu izmaiņas precēm; 

- Darba piedāvājumi darba tirgū, iespēja strādāt ES valstīs; 

- Preču garantija; 

- Akcīzes nodokļu celšana degvielai; 

- Veselība, tās finansēšana; 

- ES projektu vadīšana, realizācija, iesaistīšanās (kultūras, izglītības, apmaiņas programmas, 

brīvprātīgais darbs); 

- Bezvīzu ceļošana; 

- Zvanīšana uz Eiropu lētāka; 

- PVN, iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 

- Patērētāju tiesības; 

- Šengenas zona; 

- Izmaiņas nodokļu sistēmā (samazināšanās, paaugstināšanās); 

- Piedalīšanās vēlēšanās; 

- Cilvēktiesības; 

- Centralizēto eksāmenu skaits, mācību stundu skaits nedēļā; 

- Interneta pakalpojumi; 

- Preču iegāde (pārtika, apģērbs) internetā no dažādām ES valstīm, pasūtījumu piegādes termiņi, 

to ievērošana; 

- Pasūtījumu sūtīšana internetā bez maksas, bezmaksas piegāde; 
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- Izglītības izmaksas līdzvērtīgas, tādas pat kā attiecīgajā valstī dzīvojošajiem; budžeta grupas; 

- Autortiesības; 

- Interneta drošība; 

- Privātdatu aizsardzība internetā; 

- Atkritumu šķirošana. 

Secinājumā var apgalvot, ka jaunieši ir aizdomājušies par daudziem jautājumiem, kas viņus 

uztrauc šobrīd. Protams, vairums no aptaujātajiem aktuāli ir ikdienas dzīves labumi un privilēģijas, 

taču daļai interesē arī globālas lietas, kā atkritumu šķirošana, cilvēttiesības, drošība ES un internetā, 

patērētāju tiesības, piedalīšanās vēlēšanās, darba tirgus izmaiņas un pieprasījums tajā. 

 

Uz jautājumu „ Kas, jūsuprāt, motivētu jauniešus interesēties par Saeimas un EP 

lēmumiem?” tika saņemtas šādas atbildes un priekšlikumi: 

- Piektā daļa no respondentiem (6 cilv.) apgalvoja, ka lielākais motivators ir mācību process skolā – 

caur skolēniem interesējošām tēmām, piemēram, skolēnus interesē IT tehnoloģijas, tās var sasaistīt 

ar EP lēmumiem šajā jomā u.c. 

- Pasākumu organizēšana, kur iepazīstinātu ar Saeimas vai Parlamenta darbu un tā rezultātiem. 

- Pasākumā - izklaide + derīga informācija; 

- Vairāk informācijas ziņās. 

- Jauniešus var ieinteresēt īsas, kodolīgas ziņas internetā par tiem jautājumiem, kas skar jauniešus, 

ko EP dara jauniešu labā; 

- Vienkāršojot informāciju par ES darbību, lai vieglāk uztvert un saprast; 

- Ar skolas starpniecību, jo tad mēs būtu spiesti klausīties un darīt; 

- Rādīt lēmumu pieņemšanas tiešraides; 

- Jauniešiem pašiem iesaistīties Parlamenta un Saeimas darbā; 

- Motivētu tas, ja būtu iespējas vairāk lemt pašiem par adudzu lietu pieņemšanu; 

- Konkursi; 

- Spēles; 

- Reklāma; 

- Viktorīnas; 

- Diskusijas, konference; 

- Jauniešus motivētu sākt domāt un rīkoties arī kāds radikāls likums, kas nevienam jaunietim 

nepatiktu. 
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- Caur sociālajiem tīkliem; 

- Solot kaut ko vērtīgu par piedalīšanos; 

- Jaunieši, kuri grib iesaistīties, ir pietiekami informēti, bet tie, kuru domas nevirzās uz to pusi, nekā 

nebūs ieinteresējami... varbūt ar gadiem??? 

- Domubiedru grupu organizēšana; 

- Aplikācijas izveide, kura sūtītu ES jaunumus uz viedtālruņiem. 

Secinājumā var apgalvot, ka jauniešiem ir savas redzējums, kā tiktu motivēti interesēties par 

Saeimas un EP lēmumiem, taču ir daļa jauniešu, kas nonāk pretrunās, piemēram, informācijas par 

ES un EP notiekošo  plaši tiek stāstītas ziņās, ir pat tiešraides, bet jaunieši to nezina tikai tādēļ, ka 

TV neskatās vai arī internetā apmeklē tikai tās vietnes (izklaide, datorspēles, čati), kas šādu 

informāciju nesniedz. Sanāk apburtais loks – informācijas ir daudz, bet tā nesasniedz potenciālo 

ziņas saņēmēju. Daļa jauniešu ir stipri tendēti uz materiālo labumu gūšanu, tādēļ pavīd atbildes, ka 

kaut ko arī darītu, ja pretī saņemtu kaut ko vērtīgu („tirgošanās”), kas diemžēl parāda sabiedrības 

daļas negatīvo un nelabvēlīgo noskaņojumu (balsu pirkšana, pārdošana utt., ja ir pircējs, būs 

pārdevējs...). Kopumā jāatzīmē, ka skolai ir būtiska loma jauniešu attieksmes veidošanā, jo pie 

motivatoriem ir nosauktas tās formas, kuras jau šobrīd tiek īstenotas skolā: konkursi, viktorīnas, 

diskusijas, dažādi pasākumi, stundu darbs. 
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2. aptaujas anketa „ ATV jauniešu politiskā līdzdalība” 

 

Aptaujas anketa tika sagatavota drukātā formātā, lai jaunieši spētu izvēlēties gan piedāvātos 

variantus, gan atzīmēt savus. Anketā tika ietverti 10 jautājumi un tās mērķis bija noskaidrot, kā ATV 

jaunieši izprot politiskās līdzdalības jēdzienu un kā tajā iesaistās. Kopumā tika saņemtas 24 pilnīgi 

aizpildītas anketas. Jaatzīmē arī tas, ka respondenti varēja atzīmēt vairākus atbilžu variantus, kā arī 

paust savu viedokli. 

1. Kas ietekmē Tavas domas par politiskajiem notikumiem? 

 

Aptaujas anketas rezultāti rāda, ka  lielākā daļa respondentu (16 cilvēki) ir atzīmējusi 

variantu, ka viņu domas par politiskajiem notikumiem sabiedrībā stipri ietekmē informācija 

sociālajos tīklos, pēc tam – TV ziņas (14 cilv.). Trešaja vietā ir vecāki, bet ceturtajā – skolotāji. Tas 

liecina par to, ka ir būtiski, kāda un cik nepārprotami skaidra informācija tiek  ielikta sociālajos 

tīklos un izskan ēterā. 

2. Kas ietekmē Tavu draugu domas par politiskajiem notikumiem? 

 

Arī  atbildes uz otro jautājumu liecina par to, ka līderpozīcijas draugu politisko uzskatu 

veidošanā ieņem TV un internets. Mazāk nekā trešdaļai no aptaujātajiem ir atzīmēts, ka šos uzskatus 
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veido vecāki, arī skolotāju lomai ir visai maza nozīme (4 cilv.). Salīdzinot atbildes uz iepriekšējo 

jautājumu, var secināt, ka mūsu skolas skolēni skolotāju sacītajā ieklausās vairāk (7 cilv.). Jaatzīmē 

arī tas, ka 2 aptaujātie nemaz nezina par savu draugu politiskajiem uzskatiem , jo par tiem netiek 

runāts. 

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

 

Atbildes uz 3. jautājumu ir visai pašsaprotamas. 22 respondenti ieklausās vecākos, kas ir ļoti 

labi, tāpat ir iepriecinoši, ka vairāk kā puse ieklausās skolotāju viedoklī (tas ir labu savstarpēju 

attiecību rādītājs), taču ir daudz atbilžu, kas liecina, ka skolēni seko līdzi notikumiem un klausās 

dažādu līmeņu politisko darbinieku uzstāšanos, vēro realizētos darbus, kas pozitīvi ietekmē arī 

līdzdalību. 

4. Kas šajos cilvēkos, kuros Tu ieklausītos, Tev patīk? 
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Atbildes uz 4. jautājumu parāda to, ka respondenti cilvēkos, kuru viedokli uzklausa, 

ieklausās, augstu vērtē personīgās īpašības un praktisko piemēru, to, ka viņiem var uzticēties un ka 

viņi izpilda savus solījumus, kā arī par tiem spriež pēc viņu paveiktajiem darbiem un realizētajiem 

projektiem. Ne mazāk svarīgi skolēniem ir tas, ka viņus uzklausa, ieklausās un ņem vērā izteikto 

viedokli, tāpat daudzi par pozitīvu iezīmi nosauc progresīvu ideju izteikšanu. 

 

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

 

22 respondenti apliecina to, ka informāciju par dažādiem politiskiem notikumiem vai 

aktivitātēm gūst no sociālajiem tīkliem, kas ieņem līderpozīcijas, mazāk kā puse jaunumus uzzina no 

TV vai skolā, vēl mazāk – 9 skolēni- atzīmē, ka to dzird un pārrunā ģimenē ar vecākiem, kas liecina 

par to, ka respondentu vecāki paši maz interesējas par politiskajiem notikumiem vai arī neapspriež 

tos ar saviem bērniem, nenotiek savstarpēja komunikācija. Par politiku nerunā arī vienaudžu starpā 

vai tas notiek reti, atsevišķos gadījumos, jaunieši praktiski nelasa arī drukātos masu medijus, par ko 

liecina atbildes (1 respondents informāciju atrod avīzēs). 

6. Nosauc sev svarīgu politisku notikumu/ procesu, kurā Tu gribētu piedalīties! 
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Uz jautājumu, kādos politiskajos notikumos vai procesos vēlētos iesaistīties jaunieši, tad 

lielākā daļa respondentu ir gatavi iesaistīties dažādos projektos, trešā daļa vēlas piedalīties dažāda 

līmeņa vēlēšanu procesā, divi aptaujātie apliecina gatavību iesaistīties partiju darbā, un tikai viens 

apgalvo, ka nekur nevēlas iesaistīties. Rezultāti liecina par to, ka jaunieši ir gatavi līdzdarboties, 

iesaistīties dažādās aktivitātēs, kur redz savu lomu un nozīmību. 

7. Par kādu politisku notikumu esi sarunājies ar vienaudžiem? Kādā veidā? 

Atbildes uz šo jautājumu ir ļoti daudzveidīgas – gan tādas, ka ar vienaudžiem par politiku 

nerunā vispār (4 respondenti) vai dzirdot neiedziļinās, gan parādās ļoti daudzveidīgi apspriežamie 

temati: 

- Par pašvaldības vēlēšanām (5); 

- Par tagadējo pilsētas mēru, deputātiem, kādas izredzes viņiem uzvarēt šajās pašvaldības 

vēlēšanās un vai uzvarēs; 

- Par teroraktiem Eiropā; 

- ASV prezidenta vēlēšanas; 

- Par BREXIT (2); 

- Par jaunajiem pieņemtajiem likumiem, nodokļu sistēmas izmaiņām; 

- Nodokļu paaugstināšana; 

- Likumu pieņemšana par auto ievešanu Latvijā; 

- Par automašīnu tehnisko apskati ( reizi divos gados) – plusi un mīnusi; 

- Par izmaiņām izglītības sistēmā, kā tas ietekmēs mūs; 

- Par ES un EP lēmumiem mācību stundās; 

- Par bēgļu problēmu Eiropā; 

- Par Ukrainu, Sīriju. 

Dotās atbildes liecina par to, ka jaunieši interesējas par notikumiem pasaulē, meklē atbildes uz 

radušies jautājumiem, spriež, analizē. 
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8. Kā Tu iesaisties savas valsts veidošanā? 

 

Uz jautājumu, kā jaunieši paši iesaistās savas valsts veidošanā, atbildes liecina par to, ka 

lielākā daļa respondentu apmeklē dažādus pasākumu gan skolā, gan ārpus tās, kas liecina par 

jauniešu aktivitāti ikdienā. 12 skolēni ir Skolēnu Parlamenta dalībnieki (trešā daļa no visas skolas 

skolēniem), kas liecina, ka jaunieši ir ieinteresēti veidot savas skolas ikdienu, dzīvi, lemt, ierosināt 

un arī realizēt savas idejas. Daudzi paralēli ir iesaistījušies dažādos labdarības projektos un akcijās, 

paši realizē un raksta projektus. 7 respondenti no 24 aptaujātajiem atzīmē, ka piedalās vai jau šogad 

piedalīsies vēlēšanās.  

9. Vai tavai līdzdalībai politiskajos notikumos ir nozīme? Kāda? 

Lai gan organizētā aptauja liecina par to, ka jaunieši daudz zina par notikumiem ES un EP, kā 

arī izprot, kā dažādi politiski lēmumi ietekmē viņu dzīvi, paši ir aktīvi iesaistījušies dažādos 

pasākumos un projektos, t.i., līdzdarbojas, veido savu apkārtni un vidi, taču atbildes uz šo jautājumu 

liecina par to, ka jauniešiem līdz galam nav izprotams jēdziens „ līdzdalība” , to attiecinot tikai uz 

lieliem politiskiem lēmumiem EP, Saeimā vai kāda citā augstākā līmenī, bet neattiecinot uz sevi un 

savu apkārtni – skolu, pilsētu, jauniešu biedrībām u.c. (apmēram puse raksta, ka nav nozīmes). Taču 

ir arī šādas atbildes, kas liecina, ka jaunieši saprot, ka ir jāsāk ar sevi, ar sev tuvu apkārtni, un tad 

varēs darbooties plašāk: 
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- Vietējā skolas mērogā varu balsot un ietekmēt rezultātus, ierosināt kaut ko, ko ņem vērā; 

- Katrai balsij ir sava ietekme un nozīme, ar savu balsi varu ietekmēt notikumus valstī; 

- Labi mācos, iegūšu labu specialitāti, kļūšu par augsta līmeņa speciālistu kādā nozarē, celšu 

valsts, tautas pašapziņu; 

- Jā, ir, piedalīšos vēlēšanās; 

- Ir, jo gribu strādāt politikas jomā ar sabiedrību; 

- Būs, kad būšu deputāts. 

Jāturpina izskaidrojošais darbs, jo arī jauniešu vidū valda stereotips, ka valdībā jau iepriekš viss 

nolemts un ka cilvēkiem ir tikai iestāstīts, ka viņi kaut ko lemj. Taču daudzi gaida savu pilngadību, 

kad varēs kaut ko radikālāk mainīt, jo vairāk viņos ieklausīsies. 

10. Es piedalītos politiskajās aktivitātēs, ja…..  

- tas mani interesētu; 

- ja tas kaut ko mainītu; 

- ja mans viedoklis tiešām būtu uzklausīts un viss notiktu godīgi; 

- ja būtu 18 (jo pieaugušie vairāk ņemtu vērā manus argumentus un neteiktu, ka esmu jauna 

un neko nesaprotu); 

- ja pieredzējuši cilvēki par to stāstītu; 

- ja būtu iesaistījušies mani draugi u.c. līdzīgas atbildes. 

Dotie varianti apliecina to, ka jaunieši vēl nav gatavi vai nevēlas iesaistīties politiskajās aktivitātēs. 

Viņi ir piesardzīgi vērotāji no malas, daudzi arī kūtri, jo mainīties var tikai tas, ko maina. Jāsāk 

pašiem ar sevi. Būtiska nozīme gan ir vecākiem un viņu paraugam. 


