
Anotācija 

Izvērtējuma mērķis, uzdevums un galvenie 

rezultāti. 

 

Izvērtējuma mērķis  ir noteikt Eiropas Savienības 

fondu veikto sociālekonomisko ietekmi pēc 

veiktajām investīcijām kultūrvides sakārtošanā 

2007. – 2013. gada plānošanas perioda 3.4.3. 

pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā 

ietekme” ietvaros un 2014. – 2020. gada 

plānošanas perioda 5.6.1. SAM “Veicināt Rīgas 

pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas 

efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” 

veiktajiem un jau saplānotajiem ieguldījumiem. 

Izvērtējuma rezultātā ir novērtēta ieguldījumu 

ietekme, ieguvumi un efektivitāte  uz dažādiem 

attīstību raksturojošiem rādītājiem, t.sk. izstrādāti 

ieteikumi turpmāko ieguldījumu mehānismu 

ieviešanā. 

Evaluation’s goal, tasks and main results.                                                        

 

The aim of the evaluation is to determine the 

socio-economic impact of European Union funds 

after investments in the improvement of cultural 

environment in the planning period of 2007-2013 

- 3.4.3. within the framework of the measure 

“Socio-economic impact of cultural environment” 

and 2014-2020 5.6.1. SAM “To promote the 

revitalization of Riga City by ensuring the effective 

socio-economic use of the territory” for the 

investments made and already planned. 

As a result of the evaluation, the impact, benefits 

and efficiency of the investments on various 

indicators characterizing development are 

assessed including recommendations for the 

implementation of future investment mechanisms. 

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas ES fondu ieguldījumu ietekmes, lietderības un 

efektivitātes izvērtēšana kultūrvides attīstībā 

2007.–2013. (3.4.3. pasākums „Kultūrvides 

sociālekonomiskā ietekme”) un 2014.-2020. gada 

(5.6.1. SAM) plānošanas periodā, sociāli-

ekonomisko ieguvumu analīze 

Pētījuma pasūtītājs Latvijas Republikas Finanšu ministrija 

Pētījuma īstenotājs SIA “Enviroprojekts” (Latvija) sadarbībā ar SIA 

“CSE COE” (Latvija) 

Pētījuma īstenošanas gads 2018. – 2019. 

Pētījuma finansēšanas summa un finansēšanas 

avots 

35 000,00 EUR, finansēts no 2014. – 2020. gada 

ES fondu plānošanas perioda līdzekļiem 

Pētījuma klasifikācija* 12.2. Padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas 

vai tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei 

un ietekmes novērtēšana 

Politikas joma, nozare** 7. Kultūras politika 

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums 

(visa Latvija vai noteikts reģions/novads) 

Visa Latvija un Lietuva, Igaunija 

Pētījuma mērķa grupa/-as 

(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas 

vecumā) 

LR Finanšu ministrija, Kultūras ministrija un citas 

valsts pārvaldes iestādes, kas iesaistītas ES 

2007.-2013. un 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda Darbības programmas ieviešanā 

Pētījumā izmantotās metodes pēc informācijas 

ieguves veida: 

 

 
1) tiesību aktu vai politikas plānošanas 

dokumentu analīze 

Jā 

 
2) statistikas datu analīze Jā  
3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze Jā  
4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana 

un analīze 

Jā 

 
5) fokusa grupu diskusiju veikšana un 

analīze 

- 

 
6) gadījumu izpēte Jā  
7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu 

analīze 

Jā 

 
8) citas metodes (norādīt, kādas) Sociāli-ekonomiskā ieguvumu analīze 



Kvantitatīvās pētījuma metodes 

(ja attiecināms): 

 

 
1) aptaujas izlases metode Nacionālā, reģionālā, novadu un projektu līmenī  
2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību 

skaits 

59 

Kvalitatīvās pētījuma metodes 

(ja attiecināms): 

 

 
1) padziļināto/ekspertu interviju skaits (ja 

attiecināms) 

32 

 
2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja 

attiecināms) 

- 

Izmantotās analīzes grupas (griezumi) Datu apkopošana griezumā pa statistikas 

reģioniem 

 

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija Smilšu iela 1, Rīga, LV -1919, Latvija 

Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti) SIA “Enviroprojekts”, SIA “CSE COE” 

 


