
 

Pētījums par EP Vēstnieku skolu skolēnu attieksmi un zināšanām par Eiropas Savienību, Latviju, līdzdalības iespējām, interesēm un nākotnes 

mērķiem. Aptaujā piedalījās 233 skolēni no 70 Latvijas skolām (pārstāvot visus Latvijas reģionus - Rīgu, Kurzemi, Vidzemi, Zemgali un Latgali) 

vecumā no 14-19.gadiem (vidēji visvairāk 16-17.g.).  

 

Iespējas, zināšanas un attieksme - aicinājām jauniešus izvērtēt savas zināšana par ES, iespējas un vēlmi līdzdarboties :  

 Jā!, 85% jauniešu atzīst, ka  Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programma ir palīdzējusi jauniešiem iepazīt Eiropas Savienības vēsturi, 

mērķus un aktuālos notikumus.  

 Ietekme: lielākā daļa respondentu uzskata, ka jauniešiem ir iespēja ietekmēt politiskos procesus gan Eiropas Savienībā (78%), gan Latvijā 

(72%) un vāl vairāk jauniešu vēlas līdzdarboties un ietekmēt politiskos procesus ES (89.3%) un Latvijā (87.6%). Puse respondentu norāda, 

ka iespējas ietekmēt procesus ierobežo zināšanu trūkums! Turklāt aptuveni puse skolēnu savas zināšanas par ES (vēsture, aktualitātes) vērtē 

kā vidējas. Citāti no atbildēm:  

-Jauniešu domas jāiekļauj politisko lēmumu pieņemšanā. Lai jaunatne varētu celt nākotni sev, nevis cerēt uz citu paveikto. 

-Ir laiks tieši jaunai paaudzei pārņemt vadību un radīt labāku Eiropu!  

- Piedalīšanās Eiropas Savienības vēstnieku skolā sniedz iespēju ne tikai satikt man līdzīgi domājušus jauniešus, bet arī pilnveidot savas zināšanas 

dažādas jomās. 

- Es gribu, lai cilvēki vairāk runātu par to, cik vienotiem mums ir jābūt un kāpēc mums ir jāciena vienam otru. 

- Es darīšu visu, lai padarīt mūsu valsti labāku! 

 

 

  



 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zināšanu avoti: Par ES skolēni visvairāk informācijas gūst internetā (soc. tīkli u.c.) un skolā. Un arī politiku jaunieši apspriež visvairāk skolā, 

bet arī ģimene un ar draugiem, sociālajos tīklos. 

 

  
 

Ko Jaunieši skolā labprāt mācītos par ES? Daļa aptaujāto norāda, ka skolā par maz un pārāk vispārīgi tiek mācīts par ES, īpaši aktualitātēm 

un jauniešu līdzdalības iespējām politikā, aktuālo ES lēmumu ietekmi uz Latviju. Citāti no atbildēm: 

- Skolā gandrīz nemaz nepieskaras ES tēmai tādēļ uzskatu, ka ir daudz lietas, ko vajadzētu mācīt par šo tēmu. 

- Vairāk vajadzētu runāt par to, kas vispār ir ES un ko tā dara, kāpēc Latvija tai pieder, jo uzskatu, ka daudzi Latvijas skolēni to nezina. Skolās 

vajadzētu ieviest pasākumus, kuri saistīti ar ES un kurā piedalās visa skola, izglītojas caur spēlēm par Eiropu. Vajadzētu mācēt ES himnu un 

atpazīt ES karogu. 

- Manuprāt, vajadzētu veidot sarunu par tematiem, kas tajā brīdī tiek apspriesti parlamentā, lai zinātu, citu un mūsu viedokļus. 

- Iespējams vajadzētu runāt vairāk par ES politisko aspektu, nevis tikai par to, ka tā ir draudzīga apvienība.  

- Es uzskatu, ka skolai vajadzētu mācīt,kā tiek risinātas problēmas ES un arī skolai vajadzētu iedrošināt visus jauniešus uz jebkāda veida balsošanu. 

- Kopumā skolās tiek maz mācīts un runāts par Eiropas Savienību, bet pozitīvi, ka ir iespēja darboties Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu grupās. 

Vajadzētu vairāk pārrunāt par ES ietekmi uz katru indivīdu un valsti, kā arī ko mums dod un kā mūs aizsargā dalība Eiropas Savienībā. Noteikti 

skolām jāveido pašiem un jāiesaistās viktorīnās un dažādos pasākumos saistībā ar ES. 

- Manuprāt, vairāk vajadzētu mācīt par to, ko dara politiķi, un kādas problēmas tie cenšas atrisināt. 

- Jāmāca arī par sliktām lietām, kas notiek Eiropā, ne tikai labām, jo mums ir jābūt zinošiem arī par negatīvajām lietām, kas var arī kādu dienu 

skart mūs. 

- Virzienu, uz kuru Eiropa tiecas šobrīd un kas ir jaunums ES, kur jaunieši skolas ietvaros var paši personīgi iesaistīties. 

- Īsti nav aktivitātes skolā, kas stāstītu par Eiropas Savienību kopumā. Ļoti vēlētos, lai vismaz vienreiz gadā notiktu, kāda lekcija, stunda, kurā 

iepazītu dažādas Eiropas valstu kultūras, ekonomiku un par Eiropas Savienību noderīgas lietas. 

- Man šķiet, ka būtu labi, ja mēs uztaisītu vienu vai divas lekcijas par to, ka patiešām Latvija ir saistīta ar ES, un kādas mums ir iespējas sadarboties 

ar ES. Mēs to mācam, bet es domāju, ka tam jāpievērš vairāk uzmanības. 



 

Vērtības ir cilvēka dzīves pamats, jo tās veido mūsu attieksmi un rīcību. Top 3 svarīgākās vērtības, kuras norāda aptaujātie jaunieši ir ģimene, 

veselība un izglītība. Top 3 ES prioritātes, kuras novērtē jaunieši ir brīvības, drošības un taisnīguma nodrošināšana, Cilvēka pamattiesību un 

brīvību aizsardzība un Vides aizsardzība. Interesanti, ka visvairāk jaunieši ES novērtē un izmantojuši iespējas: ceļot, digitālās iespējas, vides 

standartus, Jaunatnes iniciatīvas projektus un arī jaunuzņēmumu veidošanu! Top 3 ES aktualitātes, kas nesen pārrunātas ar vecākiem/ draugiem:  

 

1.         Brexit 

2.         Klimats 

3.         Migrācija 

4.         Izglītība/apmaiņas programmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrātija ir viena no pamatvērtībām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā - lielākai daļai skolēnu, kas piedalījās aptaujā, tā saistās ar rīcību, 

brīvību un atbildību. Saņēmām arī godīgas atbildes, kā “nezinu”, ka demokrātiju ikdienā neizjūtu, šķiet, ka tā nedarbojas. Šeit dažas no atbildēm:  

- Iespēja piedalīties vēlēšanās un būt aktīvam politikā, iniciatīvās. 

- Esmu ļoti laimīga un pateicīga, ka dzīvoju brīvā demokrātiskā valstī. Demokrātija spēlē lielu lomu manā dzīvē. 

- Demokrātija ir palīdzējusi kļūt par cilvēku, kas esmu. Tā man ir devusi brīvību un zināšanas. Tādēļ es demokrātiju redzu kā iespēju devēju. 

- Iespēju pašai veidot un piedalīties savas valsts/vides veidošanā 

- Manuprāt, tā ir mūsu pašizpausmes un vārda brīvība. Es domāju, ka demokrātija ir kā skābeklis, bez kura nevar izdzīvot. 

- Man demokrātija nozīmē iniciatīvu (iespēja paust konkrētus ierosinājumus kādas konkrētas situācijas uzlabošanā) iespēja piedalīties 

vēlēšanas. Pārliecība, ka varu pozitīvi ietekmēt notikumus savā pilsēta, valstī un Eiropas Sabiedrībā kopumā 

- Vienlīdzība, kas neizpaužas izteikti Latvijā, tomēr uzskatu, ka tāds ir demokrātijas princips. 

- Demokrātija man nozīmē tautas brīvību, bet tajā pašā pārāk lielu brīvību, kas noved pie korupcijas. 

- Katrs pilsonis ir nozīmīgs un nes atbildību par savu valsti. 

- Demokrātija man nozīme brīvību un izvēle. Tas man nozīme, ka problēmas risināsies tā, lai visiem cilvēkiem būtu kāds ieguvums un visiem 

ir brīvība izteikt savas domas lai valsts pieņemtu pareizu likumu. Un protams, demokrātija nozīme, ka es pats varu kaut-ko izdarīt, kas, man 

šķiet, varētu padarīt mūsu valsts par labāku. 



 

Sabiedrība: Ikviens no mums var ietekmēt valstiski nozīmīgus lēmumus un demokrātiskā sabiedrībā saruna, dialogs un diskusija ir būtiska daļa 

no kopīgā risinājuma. Jaunieši vēlas satikt uz sarunu gan EP deputātus, gan citus viedokļu līderus - sportisti Lauru Ikaunieci Admiņu, Mārtiņu 

Dukuru, Kristapu Porziņģi, Sandi Ozoliņu un Arturu Irbi, žurnālistus Arni Krauzi, Sandiju Semjonovu, Ingu Spriņģi, mūziķi Jāni Krīvēnu un 

Teilori Sviftu, Latvijas prezidentu Egilu Levitu un eksprezidenti Vairu Vīķi Freibergu, kā arī Eiropas Komisija priekšsēdētāju Urzulu fon der 

Leienu un ASV politiķi Hilariju Klintoni un daudzus citus! Minot sabiedrībā pazīstamas personas, jaunieši arī norādīja aktuālos tematus. 

Jauniešu atbildes iedvesmo domāt plašāk! Citāti no atbildēm:  

- Visvairāk vēlētos runāt par karjeras izaugsmes iespējām dažādās jomās, jo pašlaik valsts līmenī ir pamanāmi liels bezdarbs, kas it īpaši ir 

izplatīts jauniešu vidū, darbspējas vecumā.  

-Manuprāt, ļoti vērtīgi par aktuālo Latvijā un Eiropā būtu parunāt ar kādu radošās profesijas pārstāvi. Vienmēr tiek runāts ar politiķiem, 

žurnālistiem, bet interesanti būtu parunāt ar kādu mākslinieku, mūziķi, rakstnieku/dzejnieku. Dzirdēt viņu viedokli par svarīgo Latvijā un Eiropā. 

- Par aktuālo Latvijā un Eiropā es vēlētos parunāt ar latviešu influenceri BetaBeidz, ar kuru var runāt par lietām brīvi. 

- Vēlētos runāt par reāliem veidiem, kā samazināt atkritumu rašanos, kā es kā skolniece ar maziem finansiāliem līdzekļiem, varu palīdzēt. 

- Daudziem politiķiem ir savi uzskati par Latviju un Eiropu, tāpēc uzskatu, ka būtu jārunā ar vairākiem politiķiem vienlaikus. 

- Es vēlētos aprunāties par to, kas padara valsti labāku gan politiskā ziņā, gan sociālajā ziņā. 

 

Pilsoniski aktīvi: Gandrīz visi aptaujātie jaunieši uzskata, ka dalība pašvaldību, valsts un Eiropas līmeņa vēlēšanās ir svarīga un arī kopumā ir 

pilsoniski aktīvi. Jaunieši piedalās: Ēnu” dienā, skolas pašpārvaldē, veic brīvprātīgo darbu, labdarību, ir balsojuši www.manabalss.lv un 

iesaistījušies NVO. Pilsoniskai aktivitātei visbiežāk minētie iemesli: vēlme ietekmēt procesus, pieredze un patriotisms. Citāti no atbildēm:  

-Nespēju ļaut kādam citam lemt savā vietā. Būšana pilsoniski aktīvam ļauj iegūt jaunas prasmes un noderīgus kontaktus. Man vienmēr ir vēlme 

redzēt rezultātu. 

-Tas ļoti ietekmē manu nākotni un es vēlos būt daļa no ikviena lēmuma pieņemšanas, kas jebkādā veidā ietekmēs manu turpmāko dzīvi. 

-Ja es to nedarīšu, neviens manā vietā to nedarīs, un manu nostāju un viedokli neizteiks. 

- Būdama pilsoniski aktīva es varu ietekmēt, notikums sev apkārt un veidot labāku vidi. 

- Motivē tas, ka vēlos labu nākotni savai valstij, lai nav jābrauc uz ārzemēm meklēt labākus apstākļus. 

- Māni motivē doma par valsts attīstību un pašapziņa, ka es spēju kaut ko paveikt. 

- Vēlme veidot godīgāku, tautai izdevīgāku valsti, Latviju. 

-Mani motivē, skola, ģimene, līdzcilvēki. 

- Vēlme mainīt Latviju un cilvēku domāšanu uz kaut ko labāku un gudrāku, lai uzlabotu mūsu visu dzīves labklājību. 

- Pats motivēju sevi uzzināt vairāk. 

- Būt pilsoniski aktīvam mani motivē tas, cik svarīga man ir gan manas valsts, tautas gan arī pašas nākotne, jo tikai iesaistoties valsts procesos, 

mēs varam radīt SAVU valsti. 

 

http://www.manabalss.lv/


Domas par nākotni: Eiropa kā reģionam, Latvijai nākotnē ir daudz izaicinājumu, kuri skars ikvienu no mums. Tādēļ jautājām, kādas zināšanas 

un prasmes noderēs nākotnē? Daudzi jaunieši minēja prasmes, kas sekmē sadarbību - komunicēt, paust viedokli, uzklausīt, tolerance, spēja dot 

un saņemt atbalstu, kā arī drosme un zināšanas par vēsturi, politiku, ekonomiku u.c.. Citāti no atbildēm:  

- Lai veidotu labu nākotnes Eiropu pirmais, kas būtu jāzina ir tās vēsture, lai nepieļautu līdzīgas kļūdas un tiektos uz augšu. Ir jābūt attapīgam, 

pacietīgam, zinošam par svarīgo Eiropā, tādām kas uzklausa sabiedrību un respektē tautas vārdu un uzklausa. 

- Zināšanas par biznesu un finansēm, dabu, vidi, politiku un likumiem. Prasme būt līderim, publiski uzstāties, argumentēt un pastāvēt par savu 

viedokli. Manuprāt, noderēs visas zināšanas un prasmes, jo var rasties diskusijas, nesaskaņas un problēmas par visām tēmām, tāpēc ir labi, ja tu 

esi lietas kursā par notiekošo. 

-Spēju aktīvi rīkoties, kritiski domāt un spēt būt racionālam gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā. 

-Man būtu jāzina visas Eiropas vēsture, kas ļautu turpināt piedalīties ES saistītos pasākumos. Man būtu jāuzlabo savas angļu valodas zināšanas, 

jo galvenā saziņas valoda ir angļu valoda. 

- Man noderēs zināšanas par ekonomiku un politiku, bet arī prasme uzdrošināties pašam kaut ko izmainīt Eiropā. 

- Zināšanas par notiekošo Eiropā. Spēja pielāgoties un ātri attīstīties. 

- Komunikācijas prasmes, spēja dot un saņemt atbalstu, prasme pieņemt citu cilvēku domas un saprast domu gaitu. 

- Vairāk zināšanas par politiku. Kādas man it tiesības un iespējas mainīt kaut ko, kam es nepiekrītu. 

- Sadarbība, iekļaušanās un iekļaušana, diskutēšana, savu ideja strukturāla pasniegšana, stingra politiskā nostāja kas balstīta uz faktiem no 

dažādiem skatu punktiem. 

 

Aptaujā piedalījās 233 skolēni no 70 Latvijas skolām (pārstāvot visus Latvijas reģionus - Rīgu, Kurzemi, Vidzemi, Zemgali un Latgali). 

 


