Anotācija
Novērtējuma mērķis, uzdevums un galvenie rezultāti.
Novērtējuma mērķis ir izstrādāt metodiku ieguvumu
salīdzināšanai
starp
biotopu
atjaunošanas
un
ūdenssaimniecības investīcijām, analizēt potenciālos
investīciju ieguldījumu ieguvumus un zaudējumus, kā arī
šo investīciju ietekmi uz tautsaimniecību, ietverot
attiecīgu savstarpējo salīdzinājumu starp Darbības
programmā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu
īstenošanu un ūdenssaimniecības papildu pasākumu
īstenošanu.
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/-s
(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas vecumā)
Pētījumā izmantotās metodes pēc informācijas ieguves
veida:
1) tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu
analīze
2) statistikas datu analīze
3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze
4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana un analīze
5) fokusa grupu diskusiju veikšana un analīze
6) gadījumu izpēte
7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu analīze

Evaluation’s goal, tasks and main results.
The aim of the evaluation is to develop a
methodology for comparing the benefits between
habitat restoration and water management
investments, analyse potential benefits of
investment gains and losses, as well as the impact of
investments on the economy including a relevant
intercomparison between the implementation of the
habitat restoration activities under the Operational
Program and the implementation of the additional
water management activities.
Novērtējums tiek izstrādāts, lai izvērtētu
provizoriskos ieguvumus no Eiropas Savienības
fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
specifiskā atbalsta mērķa 5.4.3. “Pasākumi biotopu
un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”
pasākumu īstenošanas, kā arī salīdzinātu tos ar
ieguvumiem no specifiskā atbalsta mērķa
5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un
nodrošināt
pieslēgšanas
iespējas”
papildu
pasākumu īstenošanas.
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
SIA “Enviroprojekts”
2019.
54 000,00 EUR, finansēts no ES fondu 2014.–2020.
gada plānošanas perioda līdzekļiem
12.2. Padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas vai
tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei un
ietekmes novērtēšana
2.1. Ārvalstu finanšu instrumentu apguve
18.1. Dabas aizsardzība
18.3. Vides aizsardzība
Visa Latvija
LR Finanšu ministrija, LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija, Dabas aizsardzības
pārvalde, pašvaldības

Jā
Jā
Jā
Jā
Jā
-

8) citas metodes (norādīt, kādas)
Kvantitatīvās pētījuma metodes
(ja attiecināms):
1) aptaujas izlases metode
2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību skaits
Kvalitatīvās pētījuma metodes
(ja attiecināms):
1) padziļināto/ekspertu interviju skaits (ja
attiecināms)
2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja attiecināms)
Izmantotās analīzes grupas (griezumi)
Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija
Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti)

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja, investīciju
ekonomisko neto pašreizējo vērtību noteikšana

-

4
Datu apkopošana nacionālā un pašvaldības līmenī
Smilšu iela 1, Rīga, LV -1919, Latvija
SIA “Enviroprojekts”, biedrība “Baltijas krasti”

