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1. “Latvijas fakti” prezentācija par ikgadējā sabiedriskās domas izvērtējuma par Latvijas
iedzīvotāju informētību un izpratni par ES fondiem rezultātiem
A. Freimanis iepazīstina ES fondu komunikācijas vadības grupu ar izvērtējuma rezultātiem.
Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu
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atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi
uzraudzīt komunikācijas pasākumu efektivitāti.
Gandrīz visi (97%) aptaujātie Latvijas iedzīvotāji zināja, ka Latvijai ir pieejami Eiropas
Savienības fondu līdzekļi. Tas ir vairāk nekā visās iepriekšējās sabiedriskās domas aptaujās par ES
fondiem kopš Latvijas dalības Eiropas Savienībā.
Līdzīgi kā 2018.g., arī šogad informāciju par Eiropas Savienības fondiem ir meklējis katrs
ceturtais (26%) Latvijas iedzīvotājs. Arī šogad informācija par Eiropas Savienības fondiem kopumā
visbiežāk meklēta mājas lapā www.esfondi.lv (meklējuši 37% interesentu); Lauku atbalsta dienestā
(27%); citā interneta mājas lapā (ministriju, aģentūru, reģionu u.c. mājas lapā) (24%).
Pozitīvas tendences vērojamas rezultātos par pieejamo informāciju par Eiropas Savienības
fondiem. Ja rezultātu aprēķinos ņem vērā tikai to respondentu atbildes, kuriem ir konkrēts viedoklis
par pieejamo informāciju, tad informācija par Eiropas Savienības fondiem kopumā apmierina 83%
respondentu un tas ir vairāk nekā iepriekšējos pētījumos. Informācijas klāstu kā nepietiekošu vērtēja
16% respondentu un tas ir mazāks nekā visās iepriekšējās sabiedriskās domas aptaujās kopš 2006.g.
Par kādu konkrētu projektu, kurš realizēts piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, bija
dzirdējuši divas trešdaļas aptaujāto Latvijas iedzīvotāju un viņu skaits nav būtiski mainījies kopš
2010.g.
Eiropas Savienības fondu finansējuma ieguldīšanu Latvijā kopumā kā sekmīgu vērtēja gandrīz
trīs ceturtdaļas aptaujāto Latvijas iedzīvotāju un tas ir vairāk nekā visās iepriekšējās sabiedriskās
domas aptaujās par ES fondiem kopš Latvijas dalības Eiropas Savienībā.
Tāpat kā 2011.- 2018.g., arī šogad sabiedrībā dominē viedoklis (tā uzskata 80% iedzīvotāju), ka
Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības
attīstību.
Domājot par ES fondu līdzekļu godprātīgu izmantošanu Latvijas sabiedrības interesēs,
sabiedrībā pieaug uzticēšanās valsts pārvaldei, kā arī uzņēmējdarbības videi. Pirmo reizi pēdējo 4
gadu laikā priekšstati par valsts pārvaldi biežāk bija pozitīvi nekā negatīvi.
Turpina pieaugt to Latvijas iedzīvotāju skaits (šogad sasniedzot 67%; +3% salīdzinājumā ar
2018.g.), kuri atzina, ka ikdienas dzīvē ir izjutuši un izmantojuši ES fondu investīciju ieguldījumu
rezultātus (piem., infrastruktūrā vai citās jomās).
Šogad kopumā nedaudz retāk bija gadījumi, kad respondenti atzina pieredzi ES fondu līdzekļu
nelikumīgā izmantošanā. Kopumā sabiedriskās domas izvērtējuma rezultāti vērtējami kā pozitīvi,
vienlaikus tie sniedz informāciju, kas ļauj ES fondu komunikāciju pielāgot iedzīvotāju vajadzībām
un aktuālajām tendencēm.
2. Citi jautājumi
I. Gaigala informē, ka 2020. gada sākumā ar visu iestāžu atbildīgajiem ES fondu komunikācijas
speciālistiem sazināsies eksperti no SIA “SAFAGE Baltija”, lai veiktu padziļinātās intervijas ar
mērķi izvērtēt ES fondu vadībā iesaistīto institūciju īstenoto komunikācijas pasākumu efektivitāti
un lietderību ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā un sniegtu ieteikumus komunikācijas
pilnveidošanai. I.Gaigala skaidro, ka 2019.gada decembrī plānotais seminārs par krīzes
komunikāciju tehnisku iemeslu dēļ tiek pārcelts uz 2020. gada sākumu. Par precīzu norises datumu
informācija sekos. Tāpat I.Gaigala atgādina, ka
pēdējos labojumus un papildinājumus
Komunikācijas plānā 2020.gadam nepieciešams iesniegt līdz 13.decembrim.

Sanāksmes noslēgums: 12:15
FM Komunikācijas departamenta vecākā eksperte

2

____________/I.Gaigala

