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XI. IEVIEŠANA

1.  Institūcijas, to atbildības un uzdevumi attīstības programmas ieviešanas nodrošināšanai
Pilsētas attīstības programma veidota, saskaņojot to ar visām tās realizācijā iesaistītajām
pusēm un institūcijām. Atbildīgās institūcijas par pasākumu un projektu realizāciju
noteiktas rīcības programmās (7 gadu periodam) un investīciju plānos (3 gadu periodā
realizējamie projekti). Pilsētas attīstības programmas ieviešanu koordinē un pārrauga
pilsētas attīstības departaments.

Iesaistīto institūciju veicamie uzdevumi attīstības programmas ieviešanas nodrošināšanā:

Veicamie uzdevumi Atbildīgās institūcijas
1.  Pilsētas attīstības programmas apstiprināšana,

nepieciešamo izmaiņu ierosināšana un apstiprināšana
Daugavpils pilsētas dome

2.  Pilsētas teritorijas plānojuma un pilsētas attīstības
programmas realizācijas saskaņošana

Pilsētplānošanas un būvniecības
departaments

3.  Attīstības programmas realizācijas koordinācija un
uzraudzība

Pilsētas attīstības departaments

4.  Attīstības programmas realizācijas uzraudzība Pilsētas attīstības departaments
5.  Ikgadējo pārskatu sagatavošana par attīstības

programmas realizāciju un ieteikumu sagatavošana
Pilsētas attīstības departaments

6.  Investīciju plāna pārskatīšana un saskaņošana ar
ikgadējo pašvaldības budžetu

Finanšu nodaļa

7.  Rīcības programmu ieviešanas nodrošināšana Rīcības programmās noteiktās
atbildīgās institūcijas

8.  Investīciju plāna ieviešanas nodrošināšana Par projektu realizāciju atbildīgās
institūcijas

9.  Sabiedrības informēšana par attīstības programmas
ieviešanas rezultātiem

Pilsētas attīstības departaments

2.  Pašvaldības normatīvie akti, kas regulē un nodrošina programmas ieviešanu

Par pašvaldības svarīgāko dokumentu, kas regulē tajā minēto mērķu sasniegšanu, var tikt
uzskatīta pati Daugavpils pilsētas attīstības programma, kas tiek apstiprināta pilsētas
domē, pirms tam to apspriežot sabiedrībā, saskaņojot ar visām ieinteresētajām pusēm.
Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums, kas ir saskaņots ar pilsētas attīstības
programmu un nosaka pilsētas attīstības telpisko attīstību un regulē zemes lietošanu un
attīstību.

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžets ir dokuments, kas atspoguļo, vai pašvaldība seko
pilsētas attīstības programmā izvirzīto mērķu realizācijai, novirzot realizējamiem
pasākumiem un projektiem nepieciešamo finansējumu.

Nozīmīgāko projektu realizēšanai tiek izstrādātas un Domē apstiprinātas projekta
koncepcijas, kas parāda to mērķus, saskaņotību ar attīstības programmas prioritātēm un
atspoguļo ieviešanas nosacījumus.
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Pēc atbildīgo institūciju iniciatīvas tiek izstrādātas atsevišķas nozaru programmas, kas
detalizētāk atspoguļo nozares prioritātes un realizējamos pasākumus, atbilstoši attīstības
programmā noteiktajām prioritātēm. (piem. Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalības
programma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
2007. – 2010.gadam; Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāns 2007.gadam, u.c.)

Atsevišķu programmu realizācijai tiek izstrādāti un pieņemti saistošie noteikumi, kas
nosaka kārtību, kā tiek ieviestas vai realizētas programmās paredzētās aktivitātes.

Pašvaldībā ir iekšējie noteikumi, kas regulē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu sadarbību
dažādu projektu ierosināšanai un institūciju sadarbībai un to finansēšanai.
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XII PROGRAMMAS AKTUALIZĀCIJA UN UZRAUDZĪBA

1.  Programmas aktualizācija
Programma var tikt pārskatīta un aktualizēta ne biežāk kā reizi trīs gados, nemainot
programmas specifiskos un stratēģiskos mērķus, bet izstrādājot un apstiprinot jaunu
trīsgadu investīciju plānu un precizējot rīcības programmas.

Investīciju plāns var tikt aktualizēts reizi gadā, izstrādājot un apstiprinot vienlaicīgi ar
kārtējā pašvaldības budžeta izstrādi un apstiprināšanu.

Programma var tikt aktualizēta, ja atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai tiek koriģēts
pašvaldības teritorijas plānojums, izstrādāti jauni reģiona un valsts plānošanas
dokumenti, kuru realizācijā liela loma ir Daugavpils attīstības aktivitātēm.

2. Programmas realizācijas uzraudzība
Lai tiktu pieņemti efektīvi lēmumi, kas nodrošinātu programmas ieviešanu, ir
nepieciešams regulāri un sistemātiski veikt resursu, rīcību un rezultātu pārbaudi un
analīzi. Veicot programmas uzraudzību tiek analizēts resursu ieguldījums – laiks un
nauda, lai nodrošinātu efektīvu budžeta līdzekļu izlietošanu un rezultātus jeb
sasniegumus, izmantojot programmā minētos rezultatīvos rādītājus, kas ļauj novērtēt
progresu saskaņā ar izvirzītajiem attīstības mērķiem.

Veicot programmas īstenošanas uzraudzību, jāspēj atbildēt uz jautājumiem: kas ir
paveikts? Kas ir sasniegts? Kuri no veiktajiem pasākumiem ir snieguši vislielāko efektu
programmas mērķu sasniegšanā? Kur ir vājie punkti (institucionālie, finansu, plānošanas,
u.c.) kas neļauj sasniegt nospraustos mērķus?

Ņemot vērā, ka jaunas uzraudzības sistēmas ieviešana prasīs papildus finansu un
cilvēkresursus, lietderīgi ir izmantot jau šobrīd eksistējošos pašvaldības rīcībā esošos
līdzekļus:

Nr. Dokumenta/aktivitātes
nosaukums

Atspoguļotā informācija Termiņi Atbildīgā
institūcija

1.  Pašvaldības gada
pārskats – galvenais
dokuments, kurā tiek
parādītas pašvaldības
aktivitātes, sasniegumi
un mācības attīstības
programmas realizācijā

Progress attīstības
programmā nosprausto
mērķu sasniegšanā,
realizētie projekti un to
ietekmes analīze, atbilstoši
programmā noteiktajiem
indikatoriem un
rezultatīvajiem rādītajiem

ikgadējs Pilsētas attīstības
departaments

2.  Situācijas analīze ( pie
ikgadējā pašvaldības
budžeta izstrādes)

Finansiāla analīze,
ieguldījumi pilsētas
attīstības programmas
mērķu sasniegšanā, ieviestie
projekti, to rezultāti un
ietekme

ikgadējs Pilsētas attīstības
departaments,
Finanšu nodaļa

3.  Atbildīgo iestāžu
ikgadējais ziņojums

Parāda realizētos projektus,
rezultātus

ikgadējs Iestādes,
uzņēmumi
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4.  Pašvaldības gada
atskaite iedzīvotājiem

Īss publiskie pieejams
pārskats par iepriekšējā
gadā realizētiem projektiem

ikgadējs Pilsētas attīstības
departaments

5.  Daugavpils
Universitātes  regulārās
iedzīvotāju aptaujas

Jau piecpadsmit gadus
veiktā aptauja ļauj sekot
iedzīvotāju apmierinātībai
ar pašvaldības veiktajām
aktivitātēm, iedzīvotāju
vēlmēm un prioritātēm, kā
arī identificēt problēmas.

ikgadējs Daugavpils
Universitāte
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XIII STRATĒĢISKAIS VIDES NOVĒRTĒJUMS

Uzsākot Daugavpils pilsētas attīstības programmas izstrādi, par pamatu tika ņemts spēkā
esošais Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, kam atbilstoši
Latvijas likumdošanai tika piemērots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra,
un tika sagatavots Vides pārskats.

Pamatojoties uz Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja lēmumu, pilsētas attīstības
programmai tiks veikts stratēģiskais vides novērtējums.

Daugavpils pilsētas dome ir pieņēmusi vides politikas pamatnosacījumus, pēc kuriem
vadīsies, realizējot darbības pašvaldības teritorijā, kurā apņemas savu finansiālo un
tehnisko iespēju robežās pastāvīgi ievērot un veikt sekojošas darbības:
1. saglabāt, uzlabot un pilnveidot drošu un draudzīgu vidi;
2. maksimāli samazināt negatīvo ietekmi uz vidi un piesārņojuma risku;
3. iesaistīt sabiedrību vides sakopšanā un saglabāšanā;
4. veicināt Daugavpils pašvaldības darbinieku izglītošanu un iedzīvotāju informētību

par ilgspējīgas vides attīstības jautājumiem;
5. vides aizsardzības jomā veicināt sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām, uzņēmējiem,

valsts un pašvaldību institūcijām un organizācijām;
6. pilnveidot un sekmēt dabas resursu izmantošanas lietderību un materiālu otrreizējo

izmantošanu vai pārstrādāšanu;
7. izstrādāt Daugavpils pilsētas vides aizsardzības rīcības plānu, lai saskaņotu vides

aizsardzības prasības, pārvaldības procesus  un iedzīvotāju intereses;
8. uz izstrādāta plāna pamata regulāri un plānveidīgi veikt vides pārvaldības sistēmas

uzlabošanu.

Visas aktivitātes Daugavpils pilsētas pašvaldība veic saskaņā ar LR vides likumdošanu,
citu normatīvo aktu prasībām, Vides politikas plānu Latvijai 2004.-2008.gadiem un
izstrādāto Daugavpils pilsētas teritoriālās attīstības plānu  2006.-2018.gadiem.


	2007. – 2010.gadam; Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāns 2007.gadam, u.c.)

