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Aktuāla problēma - jauniešu līdzdalība pilsoniskajās aktivitātēs .  

Pilsoniskā līdzdalība ir iedzīvotāju iesaistīšanās sabiedrībai nozīmīgu jautājumu 

apspriešanā un īstenošanā. Tā ir daļa no demokrātijas un arī Eiropas Savienības struktūras, jo 

demokrātija nozīmē, ka vara pieder tautai, tāpēc mūsu tiesības un pienākums ir veidot Eiropas 

nākotni kopā ar informētiem un aktīviem pilsoņiem.  

Rīgas 34. vidusskolas skolēni, pateicoties 

dažādiem projektiem un pašu nopietnajai vēlmei, jau 

sen ir iesaistījušies šāda veida aktivitātēs 

(skat.1.attēlu) un vēlas šo vēlmi ieaudzināt arī citos 

skolēnos un vienaudžos. Viens no šādiem projektiem 

ir Euroscola, kas dod iespēju skolēniem uzzināt par 

Eiropas integrāciju un pašiem to piedzīvot. Projektā 

piedalās skolēni no visām ES dalībvalstīm. Projekta 

mērķis ir piedāvāt skolēniem iespēju līdzdarboties, 

iesaistīties Eiropas institūcijās, izteikt savu viedokli 

par lēmumiem ES līmenī, kā arī iepazīt citus skolēnus 

un gūt pieredzi. Vienas dienas laikā jaunieši var 

iejusties Eiropas Parlamenta deputāta lomā, 

iesaistīties sarunās ar jauniešiem no citām ES 

dalībvalstīm un piedalīties balsošanā un rezolūciju 

pieņemšanā par dažādiem ES jautājumiem. Lai 

palielinātu savu pilsonisko aktivitāti, skolēni arī piedalās 

semināros un citos pasākumos, tiekas ar politiķiem un sabiedriskajiem aktīvistiem. 

2019. gada Eirobarometra aptauja 1 parādīja, ka 75% jauno eiropiešu ir iesaistīti visa 

veida politiskajās kustībās, piemēram, balsošanā dažāda līmeņa vēlēšanās. Tomēr, neskatoties 

uz jauniešu līdzdalību, viņu tieksme piedalīties tradicionālajās formās joprojām ir neliela. 

Latvijā 37% jauniešu uzskata, ka viņiem ir iespējas piedalīties nevalstisko organizāciju darbībā, 

bet tikai 17% tajās piedalās; 49% uzskata, ka ir iespējas iesaistīties jaunatnes organizācijās, bet 

tikai 22% to dara; 57% uzskata, ka ir iespējas iesaistīties jauniešu projektos un aktivitātēs, bet 

tikai 24% to ir darījuši; 68% jauniešu ir iespējas veikt brīvprātīgo darbu, bet tikai 34% to ir 

darījuši. Tik būtiska procentuālā atšķirība starp jauniešu informētības līmeni un iesaistīšanos ir 

problēma, kurai noteikti jāpievērš uzmanība un jāsaprot, kā izskaidrot jauniešiem, ka 

piedalīšanās šādos pasākumos var mainīt viņu dzīvi un arī motivēt īstenot sabiedriskās 

aktivitātes. 

Jaunā paaudze, kurai ir iespēja vērot pašreizējo politisko un sociālo situāciju savā valstī 

un pasaulē, visticamāk, mēģinās atrast problēmu atrisinājumu ar jaunākām un modernākām 

idejām, vecākā paaudze nemeklē jaunus risinājumus, jo viņiem ir konservatīvāka nostāja un 

vēlme saglabāt vidi, kurā viņi ir pieraduši dzīvot. Mūsdienu problēmām ir nepieciešami 

mūsdienīgi risinājumi,  tāpēc ir bezjēdzīgi uzskatīt,  jo vecāks cilvēks, jo labāk viņš spēs atrast 

problēmas risinājumu. Dažādu pasaules uzskatu noraidīšana noteikti nepalīdzēs sasniegt labāku 

rezultātu, taču pārmērīgs konservatīvisms noved pie jauniešu vēlmes trūkuma piedalīties 

vēlēšanās, jo viņi uzskata, ka nevarēs pieņemt svarīgu lēmumu, kā arī uzskata, ka viņu izvēle 

īsti neietekmēs notikumu gaitu. 

 
1 Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs: pētījuma ziņojums (Latvija) 16. lapa; Pieejams: Well-

being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LATVIA.pdf (youthpitstop.com) 

1.att. 23.01.2020.g. Rīgas 34.vidusskolas 8 

skolēni ar  pedagoģi S. Sividovu, apmeklējot  

Strasbūru ”Euroscola” projekta ietvaros. 

https://youthpitstop.com/app/uploads/2019/02/Well-being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LATVIA.pdf
https://youthpitstop.com/app/uploads/2019/02/Well-being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LATVIA.pdf
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Kāds ir problēmas cēlonis?  

Centrālā vēlēšanu komisija paziņoja, ka 

13.Saeimas vēlēšanās piedalījušies 845 196 jeb 

54,60% balsstiesīgo, kas ir rekordzema vēlētāju 

aktivitāte. Pēdējo 20 gadu laikā vēlētāju aktivitāte  

samazinās2 (skat.2.attēlu). Informācija par to, kādas 

sabiedrības grupas nepiedalās vēlēšanās, nav 

pieejama. Ir jāsaprot, ka tajā brīdī,  kad vēlētāju skaits 

kļūs mazāks par pusi, tas būs liels izaicinājums visai 

demokrātiskajai sistēmai. 

Rīgas 34. vidusskolas 12. klases skolēni 

veica aptauju skolas audzēkņu vidū, kuras mērķis 

bija noskaidrot skolēnu pilsoniskās aktivitātes 

līmeni, kā arī noskaidrot, kādēļ jaunieši nevēlas 

piedalīties šādās darbībās. Rezultātā var pateikt, ka 

mūsu skolas divpadsmito klašu pilsoniskās 

aktivitātes līmenis ir līdzīgs pēdējo vēlēšanu 

aktivitātes līmenim (skat.3.attēlu). 

Uz uzdoto jautājumu, kādēļ nepiedalās 

politiskajos pasākumos, skolēni atbildēja, ka 

galvenais iemesls, kādēļ jaunieši nevēlas piedalīties 

vēlēšanās, ir vienaldzība pret politiku un politikas 

neizpratne. Kas ir šādas atbildes iemesli? 

Visticamāk, daudziem politika ir tēma, par kuru nav 

vēlmes runāt, jo rodas bailes, ka pietrūks zināšanu 

diskusijai, nepietiks informācijas, lai iesaistītos 

debatēs vai vienkārši sarunā. Taču uz jautājumu, 

vai skolēni zina, par kuru partiju balsos vēlēšanās, 

vairāk nekā puse atbildēja pozitīvi (skat.4.attēlu). 

No tā izriet, ka jaunieši nav vienaldzīgi, un mazas velēšanu aktivitātes problēma var tikt 

mainīta, jāveic tikai plašāka balsošanas popularizēšanas kampaņa un plašāk jāinformē par to 

visa sabiedrība. 

 

  

 

 

 

 

 
2 13.Saeimas vēlēšanās rekordzema vēlētāju aktivitāte; Pieejams: 13.Saeimas vēlēšanās 

rekordzema vēlētāju aktivitāte / Raksts (lsm.lv) 

2. att. Saeimas vēlēšanās cilvēku skaits 25 gadu laikā 

3. att. Aptaujas pirmā jautājuma atbildes rezultāts. 

4. att. Aptaujas otrā jautājuma atbildes rezultāts. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/13saeimas-velesanas-rekordzema-veletaju-aktivitate.a295011/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/13saeimas-velesanas-rekordzema-veletaju-aktivitate.a295011/
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Iespējamais problēmas risinājums  

Izanalizējot visu iepriekš minēto, noteikti var teikt, ka Latvijā ir diezgan zems 

piedalīšanās līmenis vēlēšanās. Tā kā daudzi jaunieši nepiedalās šādos pasākumos, tādēļ ka ir 

nepietiekami informēti par jaunām partijām, to programmām, kā arī vēlēšanas, referendumi tiek 

maz apspriesti sabiedrībā un sabiedriskajos medijos, jāveic aktīvāka informēšanas programma 

un informatīvie pasākumi, kuri būtu pieejamāki tieši jauniešiem.. Vēl viens veids, kā veicināt 

sabiedrisko aktivitāti, ir gan informatīva reklāma, gan politiķu aktīva darbība sociālajos 

medijos. Labākās vietnes šo ideju īstenošanai ir Instagram, Facebook un TikTok, jo tie Latvijā 

ir populārākie sociālie tīkli. Sociālajos tīklos ir atšķirīgs sazināšanās formāts,  tajos cilvēki var 

sazināties ar politiķiem tiešā veidā, kā arī tie viegli izplata informāciju plašam cilvēku lokam, 

jo sociālajiem tīkliem ir milzīgs ikdienas lietotāju skaits. 

Balsošanas vecuma samazinājums līdz 16 gadiem var pozitīvi ietekmēt jauniešu 

attieksmi pret politiku. Iespēja piedalīties vēlēšanās agrāk, nekā 18 gadu vecumā, daudzus 

motivēs dziļāk pētīt politisko darbību, jo, sagaidot 18 gadu vecumu, daudzi, kas vēlas kļūt par 

politiski aktīviem pusaudžiem, vēlas piedalīties vēlēšanās, jo labi pazīst visu politisko partiju 

kompāniju, sajūt savas balss un viedokļa vajadzību politikā, var zaudēt vēlmi iesaistīties šajos 

procesos. Tādejādi  jaunā paaudze var teikt, ka viņiem tas viss ir nav vajadzīgs.  Balsošanas 

vecuma pazemināšana pašvaldības vēlēšanās visiem Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 16 

gadu vecumam paaugstinās vēlētāju aktivitāti, veicinās gan sociālo un politisko aktivitāti, gan 

Latvijas jaunatnes interesi un kritisko domāšanu par politiskajiem procesiem,  līdz ar to, 

veicinās arī politiskās kultūrās attīstību Latvijā. Lielāks vēlētāju skaits nostiprinās gan vēlēšanu 

leģimitāti, gan uzlabos demokrātiskos procesus Latvijā un veicinās ieguldījumu pilsoniskās 

sabiedrības attīstībā.3 

Cilvēku politiskās aktivitātes līmeņa celšanā noteikti palīdzētu arī ikgadēju semināru 

organizēšana par politiskās aktivitātes tēmu studentiem. Tas viņus pareizi noskaņotu un ļautu 

saprast, ka arī viņiem ir tiesības piedalīties diskusijā, ir tiesības uz viedokli šajā jomā. Ar šo 

semināru palīdzību būtu iespējams arī aicināt jauniešus piedalīties dažāda veida skolas 

piedāvātajos projektos, jo vairums skolēnu vienkārši nezina, kur atrast  informāciju,  ir personīgi 

jājautā skolotājam par iespēju  iesaistīties kādā no skolas projektiem. 

Tāpat nepieciešams informēt skolēnus ne tikai par skolu projektiem, bet arī par  

pasākumiem, kas  saistīti ar politiskās līdzdalības tēmu. Viens no šādiem pasākumiem ir 

Jauniešu Saeima. Tas ir parlamenta projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt 

savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu darba ikdienu. Projektā piedalīties aicināti jaunieši 

no 15 līdz 20 gadiem. Jauniešu Saeimā tiek ievēlēti 100 jaunieši, lai iepazītu likumdevēja darba 

specifiku un no parlamenta tribīnes uzrunātu vienaudžus. Dalība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta 

reālajam parlamenta darbam – likumu izstrādei komisijās un Saeimas sēdēs. 

Manifestācijas arī ir veids, kā jaunieši var piedalīties politiskā viedokļa aizstāvības 

akcijās. Tas ir pozitīva masu sabiedriskā noskaņojuma izpausmei rīkots masveida gājiens vai 

mītiņš. Saistībā ar nesenajiem notikumiem vairāki simti cilvēku, tostarp jauniešu, pulcējušies 

 
3 Balsot no 16 gadu vecuma; Pieejams: BALSOT NO 16 GADU VECUMA | ManaBalss.lv - līdzdalības platforma 
 

https://manabalss.lv/balsot-no-16-gadu-vecuma/?msclkid=4d2ce830c76311ec9e9c2c96c5c87ee5
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pie Krievijas vēstniecības Rīgā, nosodot un aicinot pārtraukt tās karaspēka īstenoto uzbrukumu 

Ukrainai. Klātesošajiem savu nostāju radīja ar plakātiem un karogiem. 

 

Esejā izmantotas saites: 

• https://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/jauniesu-saeima/9-jauniesu-saeima/ 

• https://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/jauniesu-saeima 

• https://jauniesusaeima.lv/ 

• Jauniesu-pilsoniska-lidzdaliba-demokratiska-sabiedriba.pdf (delna.lv) 

• Well-being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LATVIA.pdf 

(youthpitstop.com) 

• https://tezaurs.lv/manifest%C4%81cija 

• https://tezaurs.lv/manifest%C4%81cija 

• https://lv.wikipedia.org/wiki/Euroscola 

• https://34vsk.lv/index.php/lv/1328-eiropas-parlamenta-strasbura-projekts-eiroscola 

• https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/video-cilveki-pie-krievijas-vestniecibas-riga-

treso-dienu-pikete-pret-karu-ukraina.a445437/ 

• https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJekaba11%

2Fstatus%2F1227555523282731009&psig=AOvVaw3nZPcMQhxEoDr3KsUP3ztn&

ust=1649432665651000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCLCb2_zh

hPcCFQAAAAAdAAAAABAg 

• https://nra.lv/latvija/riga/374532-darbu-sacis-vienotais-atbalsta-centrs-ukrainas-

iedzivotajiem-ka-aizrit-pirma-darbibas-diena.htm 

• Saeimas vēlēšanas - Latvijas Republikas Saeima 
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https://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/jauniesu-saeima
https://jauniesusaeima.lv/
https://delna.lv/wp-content/uploads/2022/01/Jauniesu-pilsoniska-lidzdaliba-demokratiska-sabiedriba.pdf
https://youthpitstop.com/app/uploads/2019/02/Well-being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LATVIA.pdf
https://youthpitstop.com/app/uploads/2019/02/Well-being-of-Young-People-in-the-Baltic-States_2018_LATVIA.pdf
https://tezaurs.lv/manifest%C4%81cija
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https://lv.wikipedia.org/wiki/Euroscola
https://34vsk.lv/index.php/lv/1328-eiropas-parlamenta-strasbura-projekts-eiroscola
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/video-cilveki-pie-krievijas-vestniecibas-riga-treso-dienu-pikete-pret-karu-ukraina.a445437/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/video-cilveki-pie-krievijas-vestniecibas-riga-treso-dienu-pikete-pret-karu-ukraina.a445437/
https://twitter.com/Jekaba11/status/1227555523282731009
https://twitter.com/Jekaba11/status/1227555523282731009
https://twitter.com/Jekaba11/status/1227555523282731009
https://twitter.com/Jekaba11/status/1227555523282731009
https://nra.lv/latvija/riga/374532-darbu-sacis-vienotais-atbalsta-centrs-ukrainas-iedzivotajiem-ka-aizrit-pirma-darbibas-diena.htm
https://nra.lv/latvija/riga/374532-darbu-sacis-vienotais-atbalsta-centrs-ukrainas-iedzivotajiem-ka-aizrit-pirma-darbibas-diena.htm
https://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/saeimas-velesanas

