
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.PIELIKUMS  

Pētījuma anotācija 

  



 
3.pielikums  

Ministru kabineta  
2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.1 

 

Anotācija pētījumam 

Nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020.gadam (apstiprināts ar Saeimas 2012.gada 20.decembra 

lēmumu) īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 
rezultāti latviešu valodā 
(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu) 
 
Pētījuma mērķis un uzdevums - ar plānošanas 
dokumenta ieviešanu saistīto vides stāvokļa 
izmaiņu tendenču novērtēšana, saistīto tiešo vai 
netiešo ietekmju uz vidi izvērtējums. 
 
Galvenie rezultāti - Plānošanas dokumenta 
īstenošana atstājusi kā labu tā arī negatīvu ietekmi 
uz vides stāvokli. Ir paaugstinājusies atjaunojamo 
energoresursu patēriņa īpatsvars, bioloģisko 
zemju platības, apsaimniekotās lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju īpatsvars, meža un lauku 
putnu indekss, samazinājies ar notekūdeņiem 
novadītais biogēnais paliekošais piesārņojums. 
Pie negatīvajiem rezultātiem minams 
nepietiekams piesārņojošo vielu emisiju 
samazinājums, Baltijas jūrā joprojām tiek 
pārsniegtas robežvērtības labai ūdens kvalitātei, 
samazinājies pārstrādāto sadzīves un bīstamo 
atkritumu īpatsvars, dabas resursu izmantošanas 
produktivitāte. Paaugstinājušās lauksaimniecībā 
izmantojamo ķimikāliju daudzums. 

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 
rezultāti angļu valodā 
(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu) 
 
The purpose and objective of the research – the 
evaluation of the tendency of the changes in the 
environmental conditions, related to the 
implementation of planning documents, as well as 
the evaluation of the related direct and indirect 
impact on the environment. 
The main results – the realization of the planning 
document has left both positive and negative 
impact on the conditions of the environment. The 
proportion of consumption of the renewable energy 
resources, the areas of biological lands, the 
proportion of the managed agricultural areas, and 
the index of forest and country birds has increased, 
the biogenic permanent pollution disposed of with 
the waste water has decreased. Among the 
negative results inadequate decrease of the 
emission of polluting substances, the benchmarks 
for high quality water in Baltic Sea are still not met, 
the proportion of processed domestic and 
hazardous waste has decreased, the productivity 
of the use of natural resources can be mentioned. 
The amount of chemicals used in agriculture has 
increased. 

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas Tika aplūkotas sekojošas tēmas: klimata 
pārmaiņas, siltumnīcefektu gāzu emisijas, gaisu 
piesārņojošo vielu emisijas, virszemes un 
pazemes ūdens kvalitāte, augsnes kvalitāte, 
atkritumu apsaimniekošana, bioloģiskā 
daudzveidība, mežu platības, lauksaimniecības 
zemes, ainavas, sociālie un ekonomiskie faktori. 

Pētījuma pasūtītājs Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 
36, Rīga, LV-1050 

Pētījuma īstenotājs SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, LV–1004 

Pētījuma īstenošanas gads 2017.gads 

Pētījuma finansēšanas summa un 
finansēšanas avots 

Kopējā līgumcena ir EUR 4870,00 (četri tūkstoši 
astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centi) un 
pievienotās vērtības nodoklis EUR 1022,70 (viens 
tūkstotis divdesmit divi euro un 70 centi), kopā 
EUR 5892,70 (pieci tūkstoši astoņi simti 



deviņdesmit divi euro un 70 centi). Finansējuma 
avots - Pārresoru koordinācijas centrs. 

Pētījuma klasifikācija* Pētījums tiek klasificēts kā 12.3. regulāri pētījumi 
(tajā skaitā izpētes monitorings) 

Politikas joma, nozare** Attiecas uz budžeta un finanšu politiku (ārvalstu 
finanšu instrumentu apguve, nodokļu politika, 
valsts un pašvaldību budžeta politika), dabas 
resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un 
pārstrādes politika (lauksaimniecības politika, 
meža politika, zivsaimniecības politika), iekšlietu 
politika (iedzīvotāju uzskaite), industrijas un 
pakalpojumu politika (enerģētika, rūpniecība), 
kultūras politika (kultūras mantojuma 
saglabāšana), politiskās pārvaldes politika 
(plānošanas reģiona un vietējo pašvaldību 
sistēmas attīstība), regionālā politika (ainavu 
politika, reģionālā attīstība, zemes politika), 
transporta un sakaru politika (transporta politika), 
tūrisma, sporta un brīvā laika politika (tūrisma 
politika), vides politika (dabas un vides 
aizsardzība, klimata pārmaiņas) 

Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums 
(visa Latvija vai noteikts reģions/novads) 

Tiek aptverta gan visa Latvijas teritorija, gan 
atsevišķi reģioni. 

Pētījuma mērķa grupa/-as 
(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas 
vecumā) 

Visi Latvijas iedzīvotāji. 

Pētījumā izmantotās metodes pēc 
informācijas ieguves veida: 

 

 
1) tiesību aktu vai politikas plānošanas 
dokumentu analīze 

Izmantots 

 
2) statistikas datu analīze Izmantots 

 
3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze Izmantots 

 
4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana un 
analīze 

Nav izmantots 

 
5) fokusa grupu diskusiju veikšana un 
analīze 

Nav izmantots 

 
6) gadījumu izpēte Nav izmantots 

 
7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu 
analīze 

Nav izmantots 

 
8) citas metodes (norādīt, kādas) - 

Kvantitatīvās pētījuma metodes 
(ja attiecināms): 

- 

 
1) aptaujas izlases metode Anketas 

 
2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību 
skaits 

Saņemta informācija par valsts institūciju 
sniegtajām atbildēm attiecībā uz NAP2020 
uzdevuma izpildi. Atbildes sniegušas FM, ZM, 
EM, ĀM, KM, VK, TM, SM, LM, SIF, IeM, VARAM 

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 Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, 
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas 
vadītājs Vladislavs Vesperis, tālr. (+371) 
67082812; e-pasts: 
vladislavs.vesperis@pkc.mk.gov.lv 

Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti) SIA “Firma L4”: 
- vides eksperte, projektu vadītāja Inga 

Gavena; 
- vides inženieris Ernests Pilsums; 
- vides pārvaldības speciāliste, projektu 

vadītāja Sintija Kalna. 

Piezīmes. 

1. Pielikumā norādītā informācija Word formātā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi pkc@pkc.mk.gov.lv. 

2. * Pētījuma klasifikācijas grupa atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.1 "Kārtība, 

kādā publiska persona pasūta pētījumus" II nodaļai. 

3. ** Politikas joma un nozare atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru 

kabineta kārtības rullis" 3.pielikumam. 

4. *** Atbilstoši pētījuma īstenotāja sniegtajai informācijai. 

 

https://likumi.lv/ta/id/190612-ministru-kabineta-kartibas-rullis
https://likumi.lv/ta/id/190612-ministru-kabineta-kartibas-rullis
https://likumi.lv/ta/id/190612-ministru-kabineta-kartibas-rullis#piel3

