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ESFONDI.LV LAPAS DATU AUDITS
_
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MĒRĶI UN AUDITORIJA
—
KO:
•

Potenciālo finansējuma ieguvēju informēšana un novirzīšana uz CFLA;

•

Atbalsts apstiprināto projektu īstenotājiem;

•

Sabiedrības informēšana par ES fondu pienesumu;

•

Nepieciešamās informācijas nodrošināšana valsts pārvaldes speciālistiem;

•

Detalizēta informācija masu medijiem un citiem pētniekiem.

KAM:
•

ES fondu atbalstā tieši ieinteresētie;

•

Latvijas sabiedrība;

•

žurnālisti, uzņēmēji par savu nozari;

•

valsts pārvaldes politikas veidotāji.
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AUDITA PRIEKŠVĀRDS
—
Audita metodika. Lapas datu analīzei tika izmantoti Google Analytics (GA) dati dažādos laika periodos. Datu
interpretāciju un analīzi veica pieredzējis datu analīzes speciālists, balstoties uz pieredzi un salīdzinājumu ar Latvijas
interneta lapu vidējo statistiku.
Laika periodi. Analīzei tika izmantoti dažādi laika periodi, kas skaidrojams ar dažādu datu pieejamību dažādos
periodos. Apmeklējuma un satura statistikai tika izmantoti pēdējo 12 mēnešu dati (2017. gada 1. decembris līdz 2018.
gada 30. novembrim), savukārt lietotāja uzvedībai un profilam periods no 2018. gada 24. novembra līdz 9.
decembrim. Konkrēts periods ir norādīts katrā lapā.
Divas lapas. ES Fondi izmanto divas lapas - mobilo versiju http://m.esfondi.lv un pilno versiju http://www.esfondi.lv ,
bet mobilajai versijai GA ir pieslēgts salīdzinoši nesen, kas nedod pilnu ieskatu par lietotāju uzvedību. Auditā tiek
izmantoti tikai pilnās versijas dati.
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GALVENIE LAPAS RĀDĪTĀJI

Periods: 2017. gada 1. decembris - 2018. gada 30. novembris

—

Gada laikā lapu ir apmeklējuši vairāk nekā 41 tūkstotis unikāli lietotāji vidēji katrs divas reizes, kas rezultējas vairāk
nekā 83 tūkstošos apmeklējumu, kas liek secināt, ka tēma ir aktuāla un pieprasīta. Bounce rate gandrīz 50%
vērtējams kā ļoti augsts, t.i. katrs otrais apmeklētājs apskatīja tikai vienu lapu. Tehniski jāpārbauda bounce rate
uzskaite. Lapai izteikts apmeklējums darba dienās.
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APMEKLĒTĀJU IERĪCES

Periods: 2018. gada 1.-9. decembris

—

Ir divas lapas (pilnā versija un mobilā) un mobilajā lapā GA uzstādīts salīdzinoši nesen, kas nedod iespēju pilnvērtīgi
analizēt un salīdzināt lietotāju uzvedību, bet dotajā periodā redzams, ka mobilo iekārtu pret galda datoru attiecība ir
25/75%.
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DEMOGRĀFIJA

Periods: 2018. gada 24. novembris - 9. decembris

—

GA sniedz daļēju ieskatu lapas apmeklētāju demogrāfijā - lielākā apmeklētāju daļa 25-34 gadus vecas sievietes. Šī
auditorija ir raksturīga daudzām interneta lapām.
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AUDITORIJAS INTERESES

Periods: 2018. gada 24. novembris - 9. decembris

—
GA sniedz daļēju ieskatu lapas apmeklētāju tā brīža
interešu lokā (in-market interest). Uzmanība jāpievērš
izglītības nozares darbiniekiem, studentiem, nekustamā
īpašuma jomai, biznesa un finanšu konsultantiem,
nodarbinātības jomai.
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APMEKLĒJUMA AVOTI

Periods: 2017. gada 1. decembris - 2018. gada 30. novembris

—
Vairāk nekā 60% lapas
apmeklētāju izmanto Google
meklētāju, lai nokļūtu lapā.
Īpaša uzmanība jāpievērš
galvenajām nosēšanās lapām
un strukturētai informācijai
Google meklētājā (SERP).
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GOOGLE MEKLĒTĀJS
—
Pārbaudot galvenos atslēgas vārdus kā “es fondi”,
“eiropas fondi”, esfondi.lv lapa ir pirmā, taču bez
izvērstām sadaļām (sitelinks). Google nedod iespēju
izstrādātājam nodefinēt šīs sadaļas, taču, izveidojot
lapas koku, ir iespējams uzlabot rezultātus.
Vairāk: https://support.google.com/webmasters/
answer/47334?hl=en
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NOSĒŠANĀS LAPAS
—

Periods: 2017. gada 1. decembris - 2018. gada 30. novembris

Populārākā nosēšanās lapa ir sākumlapa,
kas ir likumsakarīgi un raksturīgi
daudzām interneta lapām. Pārējo
nosēšanās lapu sadalījums ir ļoti līdzīgs,
taču jāpievērš uzmanība bounce rate.
Liels bounce rate ir pieļaujams,
piemēram, vizuālo prasību lapai, bet ne
lapās, kuras pieprasa tālākus soļus.
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APMEKLĒJUMA BIEŽUMS

Periods: 2017. gada 1. decembris - 2018. gada 30. novembris

—
Apmeklējumi kopā: 83’429

Saturs 10+ reižu apmeklētājiem:

Puse no apmeklētājiem gada laikā lapu apmeklēja vienreiz, taču ir pastāvīga auditorija, kura lapu apmeklē bieži.
Populārākās lapas auditorijai, kura apmeklēja lapu 10 un vairāk reižu, ir dokumentācija un atskaites.
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APSKATĪTĀKĀS SADAĻAS #1
—

Periods: 2017. gada 1. decembris - 2018. gada 30. novembris
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APSKATĪTĀKĀS SADAĻAS #2
—

Periods: 2017. gada 1. decembris - 2018. gada 30. novembris
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SATURA GRUPAS

Periods: 2017. gada 1. decembris - 2018. gada 30. novembris

—
Manuāli grupējot lietotāju apskatīto saturu, iezīmējas lapas apmeklētāju “vajadzības”. Summēti katrā sadaļā esošo
lapu unikālie lapu skatījumi (unique pageviews).

Pirms projekta uzsākšanas (projektu plānošana, iesniegšana,
konkrētu fondu pieejamība)

42 454

Pēc projekta ieviešanas (realizētie projekti, identitāte, atskaites)

25 632

Sabiedrībai, interesentiem (fondu skaidrojums, iepriekšējie periodi)

21 436

Dokumentācija (vadlīnijas & skaidrojumi)

11 616

Par ES fondu vadošo iestādi (jaunumi, kontakti)

2 852

15

LIETOTĀJU UZVEDĪBA
_
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LIETOTĀJU UZVEDĪBAS IZPĒTE
—

Periods: 2018. gada 24. novembris - 9. decembris

Google produktos tika uzstādīti papildus
parametri, lai labāk izprastu lietotāju izvedību.
Precīzi reģistrējot interakcijas, ir samazinājies
bounce rate, kas liek secināt, ka iepriekš daļa no
klikšķiem netika uzskaitīti. Tāpat ir palielinājies
apmeklējuma laiks.
Nepieciešama tālāka GA konfigurācija, lai izslēgtu
robotu apmeklējumus, kā arī apvienotu
www.esfondi.lv un esfondi.lv kā vienu hostname.
Iespēju robežās jāsadala GA skati (views), lai
izslēgtu apmeklējumu no FM un citām iestādēm,
kuras var uzskatīt par tiešā veidā iesaistītiem.
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IZMANTOTIE ATSLĒGAS VĀRDI GOOGLE

Periods: pēdējie trīs mēneši
Avots: Google Search Console

—
klikšķi

impresijas

CTR

Google Search Console dod

es fondi

29

54

54%

daļēju ieskatu atslēgas

esfondi

19

27

70%

eiropas projekti
eraf logo

6
5

29
27

21%
19%

vārdos. Kā redzams,

eiropas savienības projekti

5

6

83%

eraf

4

177

2%

fondi” un neparādās atbalsta

eiropas fondi

4

18

22%

meklējumi konkrētām

nacionālais attīstības plāns 2020 logo

3

12

25%

esf logo
fondi

3
2

7
9

43%
22%

nozarēm vai arī esfondi.lv

es projekti

2

5

40%

rezultātos konkrētām

eiropas sociālais fonds logo

2

4

50%

nozarēm. Jāveic padziļinātu

es māja

1

139

1%

nva projekti

1

14

7%

eiropas fondi jaunajiem uzņēmējiem
eiropas savienības fondi

1
1

12
7

8%
14%

eiropas finansējums jaunajiem uzņēmējiem

1

5

20%

eiropas finansējums lauku tūrismam 2018

1

4

25%

atslēgas vārds

galvenokārt izmantotie
atslēgas vārdi saistās ar “es

lapa neparādās meklēšanas

atslēgas vārdu izpēte.
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MEKLĒŠANA LAPĀ

Periods: 2018. gada 24. novembris - 9. decembris

—

Tikai 105 no 4246 apmeklējumiem tika izmantots lapas meklētājs. 2,5% ir augstāks rādītājs kā citās interneta lapās,
taču joprojām meklētāja izmantošana lapās nav lietotājiem raksturīga darbība. Pārējie lietotāja uzvedības dati
(apskatītās lapas, apmeklējuma ilgums) liecina, ka vajadzīgo informāciju neizdevās atrast ilgu laiku.
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MEKLĒŠANA LAPĀ

Periods: 2018. gada 24. novembris - 9. decembris

—
Lapas meklētājā izmantotie atslēgas vārdi neļauj
saskatīt tendences, tie ir ļoti dažādi un specifiski,
gandrīz neatkārtojās.
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MEKLĒŠANA LAPĀ
—

Izmantojot atslēgas vārdus, kuri nav lapas saturā, rezultātu lapa ir tukša. Šādos gadījumos ir lietotājam ir jāpiedāvā
galvenās sadaļas, līdzīgi kā 404 lapā.
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SĀKUMLAPA

Periods: 2018. gada 24. novembris - 9. decembris

—
Lapas skatījumi - 1687
50% skrollēšana - 90%
75% skrollēšana - 42%
100% skrollēšana - 21%
Nākamie soļi:
pamet lapu - 25%
/vadlinijas--skaidrojumi - 11%
/pieejama-atbalsta-mekletajs - 9%
/es-fondu-projektu-mekletajs - 8%
/es-fondi-2014---2020 - 5%
/projektu-iesniedzejiem - 5%
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VADLĪNIJAS UN SKAIDROJUMI

Periods: 2018. gada 24. novembris - 9. decembris

—
1

Lapas skatījumi - 467

4

1. 2-1—attiecinamibas-vadlinijas_2014-2020.pdf - 79

5

2. 2_5_parbauzu_vadlinijas_07.05.2018._3_versija.pdf - 40
3. 22_08_2017_2.7_neatbilstibu-vadlinijas.zip - 36
4. es_fondu_publicitates_vadlinijas_30122016.pdf - 32
5. 4.3.-metodika-par-netieso-izmaksu-vienotas-likmes-piemerosanu.pdf - 20
75% skrollēšana - 52%
100% skrollēšana - 13%

2
3
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ES FONDU PROJEKTI

Periods: 2018. gada 24. novembris - 9. decembris

—
Lapas skatījumi - 463
Atvēra “meklēt projektu” - 21%, nospieda atlasīt - 76%
Atvēra otro saraksta lapu - 21%
Nākamie soļi:
projektu saraksta otrā lapa - 19%
pamet lapu - 18%
atgriežas sākumlapā - 6%
/projektu-iesniedzejiem (kā pieteikt projektu?) - 4%
/es-fondi-2014---2020 - 4%
/specifiskie-atbalsta-merki - 3%
/pieejama-atbalsta-mekletajs - 2%
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GOOGLE MAPS
—
Jāpārbauda Google Maps
integrācija lapā, šobrīd kļūdas
paziņojums.
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KĀ PIETEIKT PROJEKTU?
—
Lapas skatījumi - 380
50% skrollēšana - 63%
75% skrollēšana - 40%
100% skrollēšana - 22%
Nākamie soļi:
pamet lapu - 29%
atgriežas sākumlapā - 17%
/pieejama-atbalsta-mekletajs - 16%
/projektu-piemeri - 11%
/ka-istenot-projektu - 10%
/visas-projektu-atlases - 10%

Periods: 2018. gada 24. novembris - 9. decembris
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
—
•

Lapai ir salīdzinoši liels apmeklējums, kas norāda uz ES fondu aktualitāti;

•

Lapa galvenokārt tiek skatīta datoros un darbadienās;

•

“Kas meklē, tas atrod” - neskatoties uz lielo informācijas apjomu, daudzām sadaļām ir liels skatījumu skaits un
skrollēšanas dziļums;

•

Būtiski jāuzlabo lapas un satura atrādīšana Google meklētājā, jāveido strukturēti sitelinks;

•

Jāturpina sekot bounce rate izmaiņām, lai novērtētu lapas kopējo efektivitāti un uzlabotu konkrētas sadaļas;

•

Esošajā lapā nepastāv lapas satura koks, kas būtiski apgrūtina nepieciešamās informācijas atrašanu, kā arī lapas
datu analīzi un izpratni par lietotāju ceļiem;

•

Jāizvēlas “dažas” galvenās nosēšanās lapas, kur katra ir optimizēta Google meklētājam un kā tālākā satura rādītājs,
lai palīdzētu apmeklētājam atrast nepieciešamo;

•

Nav pamatojuma izmantot divas lapas versijas - pilnā un mobilā, jāveido vienu responsīva lapa, kuru var izmantot
visos ekrānu izmēros;

•

Jāuzlabo lapā esošais meklētājs, taču nevar paļauties, ka lietotāji to izmantos un tas spēj aizstāt saprotamu
navigāciju;

•

Lapas saišu nosaukumi (URL) neatbilst konkrēto lapu nosaukumiem (page title);
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
—
•

Dokumentācija un atskaites ir svarīga satura sastāvdaļa un tai ir pastāvīga auditorija;

•

Sākumlapā jāveido satura navigācija, kas apmeklētājam ļauj viegli saprast tālāko ceļu - par fondiem / pirms
projekta / projekta laikā / dokumentācija / kontakti;

•

Jāveic padziļināta atslēgas vārdu izpēte satura uzlabošanai;

•

Populārākajās lapās jāveicina lietotāja tālākas darbības (call-to-action);

•

Pievienot https drošības sertifikātu;

•

Google Analytics konta konfigurēšanas, mērķu uzstādīšana.

karlis@cube.lv

Mūkusalas iela 29b, Rīga
www.cube.lv
facebook.com/cubelv

+371 29 26 51 12

vimeo.com/cubelv

Kārlis Smiltens

