
Bauskas Valsts ģimnāzijas aptauju rezultāti. 

Aptaujas sagatavoja un noorganizēja, datus apkopoja politikas pulciņa „Jaunie Eiropieši” dalībnieki 

un 11.a klases skolēni, konsultēja skolotājas Sarmīte Ābelniece un Maruta Lagzdiņa. 

 

 Aptaujas ”Kāpēc jāzina lēmumi?” jautājumi: 

1. Vai Tu interesējies par Saeimas un parlamenta lēmumiem, jaunajiem likumiem Latvijā un 

ES? Kāpēc? 

2. Kā tu vērtē šādu frāzi: „Piedalīšanās vēlēšanās ir pilsonisks pienākums”? 

3. Kāda politiska problēma visvairāk satrauc tieši tevi? Kā tu to varētu risināt? 

4. Vai, tavuprāt, jaunieši ir / nav pietiekami informēti par likumiem? Kāpēc? 

5. Vai tu zināji, ka tev ir iespēja brīvi pārvietoties un saņemt medicīnisko palīdzību jebkurā ES 

valstī? 

6. Vai tu zināji, ka Eiropas Parlaments jauniešiem piedāvā iespējas veicināt sapratni dažādu ES 

valstu iedzīvotāju starpā { Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkurss) un iespēju 

piedalīties konkursā, kurā  vidusskolēniem dod iespēju doties apmaksātā braucienā uz 

Strasbūru ( EUROSCOLA)? 

7. Kā tu vērtē šīs iespējas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aptaujas ”Kāpēc jāzina lēmumi?” rezultāti.  

Aptauja tika realizēta elektroniski. Atbildes saņemtas no 48 jauniešiem. 

 

 
0 5 10 15 20 25 30 35

Jā

Dažreiz

Nē

man ir problēma,kas mani satrauc

Nav nekādas problēmas

Man ir vienalga , kas notiek politikā

Tā ir lieliska ideja

A
tb

ild
es

7    Kā tu vērtē šīs iespējas?

6   Vai tu zināji, ka Eiropas Parlaments
jauniešiem piedāvā iespējas veicināt
sapratni dažādu ES valstu iedzīvotāju
starpā { Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā
balvas konkurss) un iespēju piedalīties
konkursā, kurā  vidusskolēniem dod
iespēju doties apmaksātā

5   Vai tu zināji, ka tev ir iespēja brīvi
pārvietoties un saņemt medicīnisko
palīdzību jebkurā ES valstī?

4    Vai, tavuprāt, jaunieši ir / nav
pietiekami informēti par likumiem?
Kāpēc?

3   Kāda politiska problēma visvairāk
satrauc tieši tevi? Kā tu to varētu
risināt?

2 Kā tu vērtē šādu frāzi: „Piedalīšanās 
vēlēšanās ir pilsonisks pienākums”?



Pirmās aptaujas populārākās atbildes: 

1.jautājums:jo tas skar manu dzīvi -10 respondenti, mani tas neinteresē -11 respondenti; 

2.jautājums:ja nepiedalos vēlēšanās, tad nav ko kurnēt par to, kāda ir valdība un kādi likumi - 6 

respondenti, piedalīties vēlēšanās ir normāla demokrātiska lieta, jo katrs ir atbildīgs par to, kas notiek valstī 

- 12 respondenti, ir brīvība: piedalīties/ nepiedalīties -4 respondenti; 

3.jautājums:sociālas problēmas ( bezdarbs, jauniešu aizbraukšana no valsts) -11 respondenti, ekonomiskas 

problēmas (nodokļi) -14 respondenti, mūsu politiķu uzvedība, kompetence - 4 respondenti; 

4.jautājums: internetā visu var izlasīt -11, respondenti, neinteresē – 20 respondenti; 

6.jautājums: es pats piedalos EUROSCOLA – 4 respondenti; 

7.jautājums: jaunieši var paplašināt redzesloku- 11 respondenti, tas palīdz attīstīt domāšanu, spēt salīdzināt 

– 5 respondenti, superīgi -7 respondenti, labprāt to izmantotu – 3  respondenti. 

 

Aptaujas “Jauniešu politiskā aktivitāte” jautājumi. („Trāpīts ES” Eiropas Parlamenta 

Vēstnieku skolas Mācību materiāls, 51.lpp.) 

1. Kas ietekmē Tavas domas par politiskiem notikumiem? 

2. Kas ietekmē Tavu draugu domas par politiskiem notikumiem? 

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

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

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

6. Nosauc sev svarīgu politisku notikumu/ procesu, kurā Tu gribētu piedalīties? 

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

8. Kā Tu iesaisties savas valsts veidošanā? 

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

10. Es piedalītos politiskajās aktivitātēs, ja ... 
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politisko līdzdalību 

   Aptaujas  “Jauniešu politiskā aktivitāte” rezultāti.  

Atbildes saņemtas no 27 respondentiem. 
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9 Vai Tavai l'dzdalībai
politiskos notikumos ir
nozīme? Kāda?

8 Kā Tu iesaisties savas
valsts veidošanā?

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

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

5 Kur Tu gūsti informāciju
par politiskiem
notikumiem/ aktivitātēm?

4 Kas šajos cilvēkos, kuros
Tu  ieklausītos, Tev patīk?

3 Nosauc cilvēkus, kuru
viedoklī Tu ieklausies/
ieklausītos?

2 Kas ietekmē Tavu draugu
domas par politiskiem
notikumiem?

1 Kas ietekmē Tavas
domas par politiskiem
notikumiem?


