
Anotācija pētījumam “Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas 

Savienības fondiem 2018. gadā” 

 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti 

latviešu valodā 
 

Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības 

informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu 

Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to 

ieguldījumam, kā arī tādējādi uzraudzīt komunikācijas 

pasākumu efektivitāti. 

 

Gandrīz visi (95%) aptaujātie Latvijas iedzīvotāji zināja, 

ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu 

līdzekļi. 

 

Latvijas sabiedrībā ir paaugstinājusies dažādu Eiropas 

Savienības fondu atpazīstamība. 

 

Informāciju par Eiropas Savienības fondiem ir 

meklējuši 27% (+4% salīdzinājumā ar 2017.g.) Latvijas 

iedzīvotāju. Pētījuma rezultāti liecina, ka interesenti par 

Eiropas Savienības fondiem informācijas iegūšanai 

izmanto plašāku avotu klāstu, pieaug dažādu 

informācijas kanālu nozīme. 

 

Respondentu vidū, kuriem ir konkrēts viedoklis par 

pieejamo informāciju un kuri nav negatīvi noskaņoti par 

savu un valsts situāciju, informācija par Eiropas 

Savienības fondiem kopumā apmierina 84% aptaujāto.  

 

 

Tāpat kā 2011.-2017.g., arī šogad sabiedrībā dominē 

viedoklis, ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi 

pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un 

sabiedrības attīstību.  Respondentu vidū, kuriem ir 

konkrēts viedoklis par šo līdzekļu ietekmi un kuri nav 

negatīvi noskaņoti par savu un valsts situāciju, viedokli, 

ka Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi 

ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības 

attīstību, pārstāvēja 91% aptaujāto. Negatīvu vērtējumu 

pārstāvēja tikai 2% respondentu. 

 

 

Šogad pozitīvāki kļuvuši Latvijas sabiedrības priekšstati 

par to, vai ES fondu sadalījums Latvijā ir atbilstošs 

sabiedrības vajadzībām. 48% (+7% salīdzinājumā ar 

2017.g.) aptaujas dalībnieku skatījumā ES fondu 

sadalījums Latvijā atbilst sabiedrības vajadzībām, 

savukārt 41% (-7% salīdzinājumā ar 2017.g.) 

respondentu pārstāvēja noraidošu viedokli. 

 

Turpina pieaugt to Latvijas iedzīvotāju skaits (šogad 

sasniedzot 64%; +7% salīdzinājumā ar 2017.g.), kuri 

atzina, ka ikdienas dzīvē ir izjutuši un izmantojuši ES 

fondu investīciju ieguldījumu rezultātus (piem., 

infrastruktūrā vai citās jomās). 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti 

angļu valodā 

 
The aim of evaluation is to clarify the level of public 

awareness and understanding of EU funds in Latvia, public 

confidence in EU funds and their contribution, as well as 

monitor the effectiveness of communication activities. 

 

 

Almost all (95%) of surveyed Latvian residents admitted 

having heard, that Latvia has an access to EU funds. 

 

 

The recognisability of various European Union funds has 

increased in Latvian society. 

 

27% have searched for information about European Union 

funds (+4% compared to 2017) of the population of Latvia. 

The results of the research show that those interested in the 

European Union funds use a wider range of sources for the 

acquisition of information, and the importance of different 

information channels increases.  

 

Among respondents who have a concrete opinion about the 

available information and who are not negative about their 

own situation and the situation in the country, information 

about European Union funds generally satisfies 84% of the 

respondents.  

 

Like in 2011-2017, also this year the opinion dominates in 

society that the funds granted by the European Union have 

a positive impact on the development of the Latvian 

national economy and society. Among respondents who 

have a concrete opinion about the impact of these funds and 

who are not negatively tuned to their own situation and the 

situation in the country, 91% of the respondents 

represented the opinion that the funds allocated by the 

European Union positively influence the development of 

the Latvian national economy and society. Negative 

assessment was represented by only 2% of respondents.  

 

This year, Latvia’s public perceptions of whether the 

distribution of EU funds in Latvia is in line with the needs 

of society have become more positive. From the viewpoint 

of 48% (+ 7% compared to 2017, the distribution of EU 

funds in Latvia corresponds to the needs of society, while 

41% (-7% compared to 2017) represented a negative 

opinion.    

 

The population of those inhabitants of Latvia continues to 

grow (reaching 64% this year, +7% compared to 2017), 

who admitted that in their everyday life they have 
experienced and used the investment results of the EU 

funds (e.g. in infrastructure or in other areas).  



Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas Sabiedrības informētības un izpratnes līmenis par 

ES fondiem, sabiedrības uzticības līmenis ES 

fondiem un to ieguldījumam Latvijā.  

Pētījuma pasūtītājs Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Reģ.Nr. 

90000014724 

Pētījuma īstenotājs Tirgus un sociālo pētījumu aģentūra “Latvijas 

Fakti” 

Pētījuma īstenošanas gads 2018 

Pētījuma finansēšanas summa un 

finansēšanas avots 

3 180 euro bez PVN; 

Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts 

„Kohēzijas politikas fondu informācijas un 

komunikācijas pasākumu nodrošināšana Latvijā ES 

fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” 

Pētījuma klasifikācija Sabiedriskās domas pētījums 

Politikas joma, nozare Budžeta un finanšu politika, Ārvalstu finanšu 

instrumentu apguve, Eiropas Savienības fondi un 

citi ārvalstu finanšu instrumenti 

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums 

(visa Latvija vai noteikts reģions/novads) 

Visa Latvija 

Pētījuma mērķa grupa/-as 

(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas 

vecumā) 

Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 

gadiem 

Pētījumā izmantotās metodes pēc 

informācijas ieguves veida: 

Kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu analīze 

Kvantitatīvās pētījuma metodes:  

 1) aptaujas izlases metode Tiešās (personīgās) intervēšanas metode 

respondentu dzīves vietās. Respondentu dzīvesvietu 

atlasē izmantota nejaušā maršruta metode. 

Respondentu atlase veikta ar Kiša matricas 

palīdzību 

 2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību 

skaits 

1004 Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji 

vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Izlase aprēķināta, 

balstoties uz jaunākajiem statistikas datiem par 

Latvijas Republikas iedzīvotājiem 

Izmantotās analīzes grupas (griezumi) Respondentu dzimums, vecums, tautība, izglītības 

līmenis, ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli 

mēnesī, pamatnodarbošanās, nodarbinātības sektors, 

dzīvesvietas reģions, apdzīvotās vietas tips. 

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta 

vecākā eksperte Lauma Silakaktiņa, tālr. (+371) 

67095656, 

e-pasts: lauma.silakaktina@fm.gov.lv 

Pētījuma autori Oksana Kurcalte, Ilze Gansone, Evija Mansone, 

Askolds Altenburgs, Ivars Krastiņš, Oskars Zalāns 

 


