Anotācija pētījumam “Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas
Savienības fondiem 2021. gadā”
Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti
latviešu valodā

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti angļu
valodā

Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības The aim of evaluation is to clarify the level of public awareness
informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu and understanding of EU funds in Latvia, public confidence in
Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to EU funds and their contribution, as well as monitor the
ieguldījumam, kā arī tādējādi uzraudzīt komunikācijas effectiveness of communication activities.
pasākumu efektivitāti.
Nozīmīgākie 2021.g. pētījuma rādītāji:
The most significant 2021 research indicators:
✓ Gandrīz visi (96%) pētījuma dalībnieki ir informēti,
✓ Almost all (96%) participants of the study are informed
ka Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības fondu
that Latvia has access to European Union funds;
līdzekļi;
✓ The most important sources of information on the use
✓ Nozīmīgākie informācijas avoti par Eiropas
of European Union funds in Latvia are national
Savienības fondu izmantošanu Latvijā ir nacionālā
television (45% of respondents received information),
televīzija (informāciju guvuši 45% respondentu),
social media accounts (Twitter, Facebook, etc.) of
atbildīgo institūciju konti sociālajos medijos
respective institutions (41%), radio (29%).
(Twitter, Facebook un tml.) (41%), radio (29%).
✓ Positive trends are noted in the evaluation of the
✓ Pozitīvas tendences iezīmē informācijas pieejamības
accessible information about European Union funds. If
vērtējums par ES fondiem. Ja rezultātu aprēķinos
only the answers of the respondents who have a specific
ņem vērā tikai to respondentu atbildes, kuriem ir
opinion about the available information are taken into
konkrēts viedoklis par pieejamo informāciju, tad
account in the calculation of the results, then the
informācija par ES fondiem kopumā apmierina 87%
information regarding European Union funds satisfies
aptaujāto un tas ir vairāk nekā iepriekšējos
87% of respondents overall and this is more than in
pētījumos.
previous studies.
✓ Informāciju par Eiropas Savienības fondiem ir
✓ 29% of the surveyed inhabitants of Latvia have been
meklējuši 29% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju un
looking for information about European Union funds
viņu skaits pēdējo 10 gadu laikā nav būtiski
and their number has not changed significantly over the
mainījies.
last 10 years.
✓ Par kādu konkrētu projektu, kurš realizēts piesaistot
✓ Two thirds (67%) inhabitants of Latvia have heard
Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ir dzirdējuši
about a specific project, which was implemented by
divas trešdaļas (67%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju.
attracting European Union funds. Most often they are
Visbiežāk tie pamanīti ceļu un transporta sistēmas
noticed in the arrangement of the road and transport
sakārtošanā.
system.
✓ Nemainīgi pozitīvs ir Eiropas Savienības fondu
✓ The assessment of investing European Union funds in
finansējuma ieguldīšanas Latvijā vērtējums, to kā
Latvia has remained unchangeably positive, as almost
kopumā sekmīgu vērtēja trīs ceturtdaļas (74%)
three quarters (74%) of the surveyed inhabitants of
aptaujāto Latvijas iedzīvotāju.
Latvia evaluated it as generally successful.
✓ Pēdējo 10 gadu laikā sabiedrībā nemainīgi dominē
✓ Over the last 10 years, the opinion in society prevails
uzskats (tā domā 80% respondentu), ka Eiropas
(80% of respondents think) that the funds allocated by
Savienības piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē
the European Union have a positive impact on the
Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību.
development of the Latvian economy and society.
✓ Sabiedrības priekšstati par Eiropas Savienības fondu
✓ The public's perception of the distribution of European
sadalījumu pakāpeniski uzlabojas. Viedokli, ka
Union funds is gradually improving. The opinion that
Eiropas Savienības fondu sadalījums Latvijā ir
the distribution of EU funds in Latvia corresponds to
atbilstošs sabiedrības vajadzībām, šogad pārstāvēja
the needs of the society was represented by 51% of the
51% aptaujas dalībnieku un tas ir vairāk nekā
survey participants this year, which is more than in
iepriekšējos pētījumos.
previous surveys.
✓ Sabiedrībā pieaug uzticēšanās valsts un pašvaldības
✓ Public confidence in the state and local government
institūcijām, runājot par ES fondu līdzekļu
institution is growing, when talking about the fair use of
godprātīgu izmantošanu Latvijas sabiedrības
EU funds in the interests of Latvian society.
interesēs.
✓ The population of the society continues to grow
✓ Sabiedrībā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits (šogad
(reaching 65% this year), who, in the situation if they
sasniedzot 65%), kuri situācijā, ja viņi būtu
witnessed the illegal use of EU funds, would report it to
liecinieki ES fondu līdzekļu nelikumīgā
the state or public institutions.
izmantošanā, par to ziņotu valsts vai sabiedriskajām
institūcijām.

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

2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību
skaits

Izmantotās analīzes grupas (griezumi)

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija

Pētījuma autori

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”
2021
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, 2.kārta”
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

Datorizētās telefonintervijas (CATI). Respondentu
atlase veikta, izmantojot pēc nejaušo skaitļu principa
sastādīta mobilo tālruņu numuru datu bāzi.
1003 Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā
no 18 līdz 74 gadiem. Izlase aprēķināta, balstoties uz
jaunākajiem statistikas datiem par Latvijas Republikas
iedzīvotājiem
Respondentu dzimums, vecums, tautība, izglītības
līmenis, ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli
mēnesī, pamatnodarbošanās, nodarbinātības sektors,
dzīvesvietas reģions, apdzīvotās vietas tips.
Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta 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
Oksana Kurcalte, Madara Straume, Linda Lauva, Evija
Mansone, Askolds Altenburgs, Ivars Krastiņš, Oskars
Zalāns, Aigars Freimanis

