Izvērtējuma mērķis, uzdevumi un galvenie
rezultāti
Izvērtējuma mērķis – 2007. – 2013. gada ES
fondu plānošanas perioda ieguldījumu pilsētvidē
ieviešanas lietderības un ietekmes izvērtējums,
novērtējot ieguldījumu ieviešanas efektivitāti,
sasniegto rezultātu lietderību un ietekmi uz
nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības
centru (izlases veidā) sociāli – ekonomiskās
izaugsmes veicināšanu laika posmā no 2010.
līdz 2016. gadam.
Izvērtējuma uzdevums analizēt 2007. – 2013.
gada ES fondu plānošanas perioda 3.DP 3.6.
prioritātes ieguldījumus kopā ar jebkuriem
citiem saturiski papildinošiem ieguldījumiem
pilsētvidē, kas veikti no ES fondiem un citiem
finansējuma avotiem. Izvērtējumā analizēti: 1)
veikto ieguldījumu rezultāti, ieviešanas
mehānisms un ieguldījumu lietderība, 2) veikto
ieguldījumu papildinātība, 3) veikto ieguldījumu
ietekme uz nacionālas (republikas pilsētu) un
reģionālas nozīmes attīstības centru (novadu,
izlases veidā) pašvaldību sociāli – ekonomisko
izaugsmi. Iespēju robežās analizēti arī 2014.2020.gada ES fondu plānošanas perioda
ieguldījumi pilsētvidē.
Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas
1. ES fondu ieguldījumu intervences pilsētvidē
loģikas analīze;
2. Projektu atlases kritēriji un projektu
īstenošanas analīze;
3. ES fondu ieguldījumu sociāli ekonomisko
ieguvumu aplēse.

Evaluation’s goal, tasks and main results

Main topics

Pētījuma pasūtītājs

1. Investments of EU fund intervention logic in
urban areas;
2. Analysis of projects’ selection and
implementation;
3. Evaluation of social and economic benefits
from EU fund investments in urban areas in
Latvia.
Contracting authority

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Ministry of Finance Republic of Latvia

Pētījuma īstenotājs

Contractor of evaluation

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija

Ministry of Finance of the Republic of Latvia
Ministry of Environmental Protection and
Regional Development of the Republic of Latvia

Pētījuma īstenošanas gads

Year of Implementation

2018.-2019.

2018-2019

Pētījuma finansēšanas summa un
finansēšanas avots

The financing source of evaluation

Darbības programmas “Izaugsme un attīstība”
2.10. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “ES
fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu
ieviešanai un vadībai”” pasākums 10.1.1.
“Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti”
Pētījuma klasifikācija*

OP “Growth and development” 2.10 priority
“Technical assistance “Support of EU fund for
guidance and implementation of Cohesion policy
funds”” measure 10.1.1. “Increase capacity of
Cohesion policy evaluation”

Classification of evaluation*

12.2. Padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas
vai tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas
analīzei un ietekmes novērtēšana

12.2. In-depth expert-examination studies for the
development of policy or legal frameworks,
policy analysis and impact assessment

Politikas joma, nozare**

Policy field**

11. Reģionālā politika

11. Regional policy

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums

The scope of evaluation

Visa Latvija

Latvia

Pētījuma mērķa grupa

The main target group of the evaluation

Latvijas Republikas vietējās pašvaldības
Pētījumā izmantotās metodes pēc
informācijas ieguves veida:
1) tiesību aktu vai politikas plānošanas
dokumentu analīze

Local municipalities of the Republic of Latvia
Used research methods of information collection
1) analysis of policy or legal documents
Yes

Jā
2) statistikas datu analīze

2) analysis of statistical data

Jā
3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze

Yes
3) secondary analysis of evaluation data

Jā
4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana
un analīze

Yes
4) in-depth interviews with experts
Yes

Jā
5) fokusa grupu diskusiju veikšana un
analīze

5) focus group discussions
No

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

6) case studies
Yes
7) quantitative survey
Yes

Jā
8) citas metodes
Sociāli ekonomisko ieguvumu analīze,
indeksa izveide.
Kvantitatīvās pētījuma metodes:

8) other methods
Estimation social-economic impact, index
creation
Quantitative methods:

1) izlases aptaujas metode

1) survey

Jā
2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību
skaits

Yes
2) number of surveyed units
12 local municipalities

12 Pašvaldības
Kvalitatīvās pētījuma metodes:
1) padziļināto/ekspertu interviju skaits

Qualitative methods:
1) in-depth interviews with experts

Jā
2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja
attiecināms)

Yes
2) number focus group discussions
No

Nē
Izmantotās analīzes grupas (griezumi)
Nacionālie un reģionālie attīstības centri
Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija
Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti)

The level of the analysis
National and regional development centre
Smilšu iela 1, Rīga, LV -1919, Latvija
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija

