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Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības The aim of evaluation is to clarify the level of public
informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu awareness and understanding of EU funds in Latvia, public
Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to confidence in EU funds and their contribution, as well as
ieguldījumam, kā arī tādējādi uzraudzīt komunikācijas monitor the effectiveness of communication activities.
pasākumu efektivitāti.
Gandrīz visi (98%) aptaujātie Latvijas iedzīvotāji zināja, Almost all (98%) of Latvian respondents knew that Latvia
ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu līdzekļi has access to European Union funds, and this is more than
un tas ir vairāk nekā visos iepriekšējos pētījumos kopš in all previous surveys since 2004.
2004.gada.
Informāciju par Eiropas Savienības fondiem ir meklējis
katrs ceturtais (26%) Latvijas iedzīvotājs. Pētījuma
rezultāti liecina, ka interesenti par Eiropas Savienības
fondiem informācijas iegūšanai izmanto plašāku avotu
klāstu, pieaug dažādu informācijas kanālu nozīme.

Every fourth (26%) resident of Latvia has searched for
information about the European Union funds. The results of
the study show that those interested in the European Union
funds use a wider range of sources for information, and the
importance of different information channels is increasing.

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..

Positive trends can be observed in the results of available
information on European Union funds. If only the answers
of those respondents who have a specific opinion on the
information available are taken into account in the
calculation of results, the information on the European
Union funds is generally satisfactory to 83% of
respondents, which is more than in previous studies. 16%
of respondents rated the range of information as
inadequate, and that is less than in all previous opinion
polls since 2006.

Eiropas Savienības fondu finansējuma ieguldīšanu
Latvijā kopumā kā sekmīgu vērtēja gandrīz trīs
ceturtdaļas (73%; +3% salīdzinājumā ar 2018.g.)
aptaujāto Latvijas iedzīvotāju un tas ir vairāk nekā visās
iepriekšējās sabiedriskās domas aptaujās par ES
fondiem kopš Latvijas dalības ES.

Almost three-quarters (73%; +3% compared to 2018)
evaluated the investment of European Union funds in
Latvia as generally being successful, which is more than in
all the previous opinion polls on EU funds since Latvia’s
membership in the EU.

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.

Thinking about the fair use of EU funds in the interests of
Latvian society, the public is gaining trust in the public
administration and the business environment. For the first
time in the last 4 years, perceptions of public administration
were more often positive than negative.

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).

The number of Latvian residents (who have reached 67%
this year; +3% compared to 2018) continues to increase,
who recognize that they have experienced and used the
results of EU funds investment (for example, in
infrastructure or other areas).

Šogad kopumā nedaudz retāk bija gadījumi, kad
respondenti atzina pieredzi ES fondu līdzekļu
nelikumīgā izmantošanā

This year, in general, there were slightly fewer cases when
respondents admitted their experience in illegal use of EU
funds.

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas

Pētījuma pasūtītājs
Pētījuma īstenotājs
Pētījuma īstenošanas gads
Pētījuma finansēšanas summa un
finansēšanas avots

Pētījuma klasifikācija
Politikas joma, nozare

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums
(visa Latvija vai noteikts reģions/novads)
Pētījuma mērķa grupa/-as
(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas
vecumā)
Pētījumā izmantotās metodes pēc
informācijas ieguves veida:
Kvantitatīvās pētījuma metodes:
1) aptaujas izlases metode

Sabiedrības informētības un izpratnes līmenis par
ES fondiem, sabiedrības uzticības līmenis ES
fondiem un to ieguldījumam Latvijā.
Latvijas Republikas Finanšu ministrija,
Reģ.Nr. 90000014724
Tirgus un sociālo pētījumu aģentūra “Latvijas
Fakti”
2019
5940 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”
Sabiedriskās domas pētījums
Budžeta un finanšu politika, Ārvalstu finanšu
instrumentu apguve, Eiropas Savienības fondi un
citi ārvalstu finanšu instrumenti
Visa Latvija
Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74
gadiem
Kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu analīze

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 1007 Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji
skaits
vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Izlase aprēķināta,
balstoties uz jaunākajiem statistikas datiem par
Latvijas Republikas iedzīvotājiem
Respondentu dzimums, vecums, tautība, izglītības
Izmantotās analīzes grupas (griezumi)
līmenis, ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli
mēnesī, pamatnodarbošanās, nodarbinātības sektors,
dzīvesvietas reģions, apdzīvotās vietas tips.
Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta
Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija
vecākā eksperte Ieva Raboviča, tālr. 67083880,
mob. 28301482, e-pasts: ieva.rabovica@fm.gov.lv
Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta
vecākā eksperte Ieva Gaigala, tālr. 67083880,
e-pasts: ieva.gaigala@fm.gov.lv
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