
Anotācija pētījumam  
 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 

rezultāti latviešu valodā  

Pētījuma mērķis: ir īstenot neatkarīgu, ārēju 

pētījumu, lai novērtētu Eiropas Sociālā fonda 

finansējuma ieguldījumu efektivitāti un 

lietderību, kā arī ietekmi uz valsts pārvaldes 

attīstību un nodarbināto profesionālo pilnveidi 

mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas 

novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas 

jomās.  

 

Pētījuma rezultāti:  

Plānoto rezultātu sasniegšanu un pārsniegšanu ir 

veicinājusi gan Valsts administrācijas skolas, 

Valts kancelejas un Valts kontroles aktīvā 

darbība organizējot apmācības, gan arī dažādās 

apmācību formas, tai skaitā konferences, e-

mācības un citas, kas ir veicinājušas liela 

dalībnieku skaita sasniegšanu.  

 

Pasākuma 3.4.2.1. un tajā ietverto projektu 

intervence primāri vērsta uz indivīda līmeni, 

nodrošinot apmācības, sniedzot informāciju un 

zināšanas ar nolūku attīstīt indivīdu 

kompetences un stiprinot prasmes, kā arī 

veicinot sadarbību, zināšanu apmaiņu un 

atvērtību inovāciju kultūrai.  

 

Institūcijas līmenī pasākuma 3.4.2.1. un tajā 

ietverto projektu intervence tiešā veidā 

koncentrējas uz esošo vadības procesu un 

mehānismu uzlabošanu, pastarpināti veicinot 

pakalpojumu un tiesiskā regulējuma 

pilnveidošanu, vadības, cilvēkresursu 

pārvaldības un sadarbības procesu un 

mehānismu kvalitātes paaugstināšanu. 

 

Atbilstoši pasākuma un projektu mērķiem 

pasākums 3.4.2.1. tiecas veicināt labāku 

uzņēmējdarbību sekmējošu faktoru un 

regulējošu normatīvo aktu izpratni, publisko 

pakalpojumu un tiesiskā regulējuma pilnveidi, 

stiprināt publiskā sektora revīziju preventīvo 

lomu korupcijas un citu tautsaimniecības 

attīstību ietekmējošu risku identificēšanā un 

mazināšanā, stiprināt korupcijas atpazīšanas, 

korupcijas risku identificēšanas, interešu 

konflikta novēršanas, izmeklēšanas un 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 

rezultāti angļu valodā  

The objective of the evaluation: 

is to carry out an independent, external study to 

assess the effectiveness and efficiency of 

European Social Fund funding investments, as 

well as the impact regarding  development of 

public administration and professional 

enhancement in support of small and medium-

sized enterprises, corruption prevention and the 

shadow economy.  

 

Results of the evaluation: Achieving and 

exceeding the planned results so far has been 

facilitated by the active work of the Latvian 

School of Public Administration, the State 

Chancellery, the State Audit Office in 

organizing training for the public administration 

institutions, various forms of training, including 

conferences, e-learning and others, which have 

reached a large number of participants. 

 

The intervention under the Measure 3.4.2.1. is 

primarily focused on the individual level - it 

provides training, information and knowledge 

with the aim of developing individuals' 

competences and strengthening their skills, as 

well as promoting cooperation, knowledge 

exchange and openness to innovation culture. 

 

At the institutional level the intervention 

directly focuses on the improvement of existing 

management processes and mechanisms. 

Indirectly it promotes the improvement of 

services and legal framework, quality of 

management, human resources management 

and cooperation processes and mechanisms.  

 

In accordance with the objectives of the 

Measure 3.4.2.1. and projects, it aims to 

promote a better understanding of business 

promotion factors and regulatory enactments, 

improvement of public services and legal 

framework, to strengthen the preventive role of 

public sector audits in identifying and 

decreasing corruption and other risks affecting 

economic development, strengthen recognition 

of corruption, identification of corruption risks, 

prevention of conflict of interest, investigation 



 

 

operatīvās darbības un atbalstīt augstākā līmeņa 

vadītāju transformāciju par stratēģiskajiem 

līderiem, kas var nodrošināt inovatīvas idejas un 

vadīt pārmaiņas.  

 

and operational activities, and to support the 

transformation of senior management into 

strategic leaders who can deliver innovative 

ideas and drive change.  

 

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas  Pasākuma un tajā īstenoto projektu 

efektivitāte un lietderība; 

 Pasākuma un tajā īstenoto projektu 

ietekme (valsts pārvaldes darbinieku 

vispārējo profesionālo kompetenču 

pilnveide un valsts pārvaldes attiecīgo 

procesu efektivitāte); 

 Pasākuma ietvaros īstenoto projektu 

ietekme (valsts pārvaldes darbinieku 

specifisko profesionālo kompetenču 

pilnveide un projektu mērķu sasniegšana 

 Secinājumi un priekšlikumi pasākuma 

turpmākai īstenošanai 

 

Pētījuma pasūtītājs Latvijas Republikas Finanšu ministrija 

Pētījuma īstenotājs Personu apvienība: “”Central and Southern 

Europe Centre of Excellence” un SIA 

“SAFEGE Baltija”” 

Pētījuma īstenošanas gads 2019 - 2020 

Pētījuma finansēšanas summa un 

finansēšanas avots 
Pētījuma summa: 39 930 Eiro. Pētījums tiek 

finansēts Eiropas Sociālā fonda tehniskās 

palīdzības projekts “Kohēzijas politikas fondu 

izvērtēšanas nodrošināšana pierādījumu bāzes 

veidošanai uz rezultātiem vērstu un efektīvu ES 

fondu ieguldījumu plānošanai un veikšanai 

Latvijas tautsaimniecībā”. 

Pētījuma klasifikācija* Padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas vai 

tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei 

un ietekmes novērtēšanai – pētījumi, kas tiek 

izstrādāti, lai iegūtu neatkarīgu analīzi par 

konkrētas politikas vai tiesiskā regulējuma 

izstrādes nepieciešamību, novērtētu esošās 

politikas vai regulējuma īstenošanu un 

sasniegtos rezultātus. 

Politikas joma, nozare** 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) 

Valsts pārvaldē nodarbinātās personas  

 

Pētījumā izmantotās metodes pēc 

informācijas ieguves veida: 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 a) tiesību aktu vai politikas plānošanas 

dokumentu analīze 

x 

b) statistikas datu analīze x 

c) esošo pētījumu datu sekundārā 

analīze 

x 

d) padziļināto/ekspertu interviju 

veikšana un analīze 

x 

e) fokusa grupu diskusiju veikšana un 

analīze 

x 

f) gadījumu izpēte  

g) kvantitatīvās aptaujas veikšana un 

datu analīze 

x 

h) citas metodes (norādīt, kādas)  

Kvantitatīvās pētījuma metodes  

(ja attiecināms): 

 

 1. Aptaujas izlases metode Valsts pārvaldes iestāžu personāla speciālistu 

aptauja tiešsaistē  

 2. Aptaujāto/anketēto 

respondentu/vienību skaits 

38% no iesaistītajām institūcijām 

Kvalitatīvās pētījuma metodes  

(ja attiecināms): 

 

 1. Padziļināto/ekspertu interviju skaits  

(ja attiecināms) 

77 personas  

 2. Fokusa grupu diskusiju skaits  

(ja attiecināms) 

1 

Izmantotās analīzes grupas (griezumi) Aprakstošā statistika apkopotā veidā  

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija Dace Beļajeva, ES fondu stratēģijas 

departamenta Izvērtēšanas nodaļas vecākā 

eksperte, tālr. +371 67095636, e-pasts: 

dace.belajeva@fm.gov.lv 

Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti)  Daina Beļicka,  Dace Krupenko, Inga Uvarova, 

Iveta Ozoliņa-Ozola, Aleksejs Šņitņikovs, 

Krišjānis Veitners, Ieva Cēbura 

mailto:dace.belajeva@fm.gov.lv

