
Anotācija pētījumam “Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas 

Savienības fondiem 2022. 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. 

Nozīmīgākie 2022.g. pētījuma rādītāji: 

✓ Gandrīz visi (94%) pētījuma dalībnieki ir informēti, 

ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu 

līdzekļi; 

✓ Pēdējo gadu rezultātu dinamika liecina, ka 

informācijas ieguvē par Eiropas Savienības 

fondiem un to izmantošanu pakāpeniski rūk 

tradicionālo mediju, kā televīzija un radio, nozīme, 

savukārt pieaug sociālo mediju un specializēto 

internetu resursu loma. 

✓ Nozīmīgākie informācijas avoti par Eiropas 

Savienības fondu izmantošanu Latvijā ir atbildīgo 

institūciju konti sociālajos medijos (Twitter, 

Facebook un tml.) un nacionālā televīzija (abos 

informāciju guvuši 35% respondentu), ministriju, 

aģentūru, reģionu u.tml. mājas lapas (26%), radio 

(23%). 

✓ Interese par Eiropas Savienības fondu pieejamību 

un izmantošanu sabiedrībā pieaug. Katrs trešais  

(34%) pētījuma dalībnieks apgalvoja, ka ir 

meklējuši informāciju par Eiropas Savienības 

fondiem, un tas ir vairāk nekā visos iepriekšējos 

pētījumos kopš 2010.g.  

✓ Par kādu konkrētu projektu, kurš realizēts piesaistot 

Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ir dzirdējuši 

gandrīz divas trešdaļas (62%) aptaujāto Latvijas 

iedzīvotāju. Pārliecinoši visbiežāk (57% gadījumā) 

tie pamanīti ceļu un transporta sistēmas 

sakārtošanā. 

✓ Nemainīgi pozitīvs ir Eiropas Savienības fondu 

finansējuma ieguldīšanas Latvijā vērtējums, to kā 

kopumā sekmīgu vērtēja vairāk nekā divas trešdaļas 

(71%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju.  

✓ Pēdējo 10 gadu laikā sabiedrībā nemainīgi dominē 

uzskats (tā domā 77% respondentu), ka Eiropas 

Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē 

Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību.  

✓ Viedokli, ka Eiropas Savienības fondu sadalījums 

Latvijā ir atbilstošs sabiedrības vajadzībām, šogad 

pārstāvēja 48% aptaujas dalībnieku un viņu skaits 

pēdējo 5 gadu laikā nav būtiski mainījies.  

✓ Šogad nedaudz pieaugusi uzticēšanās valsts 

pārvaldei/ institūcijām, pirmo reizi sasniedzot 50% 

robežu.  

✓ Līdzīgi kā iepriekš, vairākums (61%) aptaujāto 

Latvijas iedzīvotāju pauda gatavību ziņot par ES 

fondu līdzekļu nelikumīgu izmantošanu, ja viņi 

būtu liecinieki šādām darbībām.  

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. 

 

The most significant 2021 research indicators:  

✓ Almost all (94%) participants of the study are informed 

that Latvia has access to European Union funds; 

✓ The dynamics of the results of the last years’ show, that 

the importance of traditional media such as television 

and radio in obtaining information about European 

Union funds and their use is gradually decreasing, 

while the role of social media and specialized Internet 

resources is increasing. 

✓ The most important sources of information about the 

use of European Union funds in Latvia are the social 

media accounts (Twitter, Facebook, etc.) of the 

respective institutions and national television (35% of 

respondents obtained information from both), 

homepages of ministries, agencies, regions, etc. (26%), 

radio (23%). 

✓ Interest in the accessibility and use of European Union 

funds in society is growing. Every third (34%) survey 

participant claimed to have searched for information 

about European Union funds, and this is more than in 

all previous surveys since 2010. 

 

✓ Almost two thirds (62%) inhabitants of Latvia have 

heard about a specific project, which was implemented 

by attracting European Union funds. Convincingly 

most often (in 57% of cases) they are noticed in the 

arrangement of the road and transport system. 

 

✓ The assessment of investing European Union funds in 

Latvia has remained unchangeably positive, as more 

than two thirds (71%) of the surveyed inhabitants of 

Latvia evaluated it as generally successful. 

✓ Over the last 10 years, the opinion in society prevails 

(77% of respondents think) that the funds allocated by 

the European Union have a positive impact on the 

development of the Latvian economy and society. 

✓ The opinion that the distribution of EU funds in Latvia 

corresponds to the needs of the society was represented 

by 48% of the survey participants this year, and their 

proportion has not changed significantly over the past 5 

years. 

✓ This year, confidence in the state administration/ 

institutions increased slightly, reaching the 50% mark 

for the first time. 

✓ Similar to the previous surveys, the majority (61%) of 

the surveyed inhabitants of Latvia expressed their 

readiness to report the illegal use of EU funds if they 

witnessed such activities.  



 

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 2022 

Pētījuma finansēšanas summa un finansēšanas 

avots 

6820 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) Informācijas ieguves metode Datorizētās tiešās intervijas (CAPI) respondentu dzīves 

vietās.  Respondentu dzīvesvietu atlasē izmantota 

nejaušā maršruta metode. 

 2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību 

skaits 

1023 Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā 

no 18 līdz 74 gadiem. Nacionāli reprezentatīva izlase, 

kas aprēķināta, balstoties uz jaunākajiem statistikas 

datiem par Latvijas Republikas iedzīvotāju sadalījumu 

reģionos un dažāda tipa apdzīvotās vietās 

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 Ieva Gaigala, tālr. 67083880,  

e-pasts: ieva.gaigala@fm.gov.lv 

Pētījuma autori Oksana Kurcalte, Madara Straume, Evija Mansone, 

Jeļena Karadžana, Ivars Krastiņš, Oskars Zalāns 
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