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DIGNĀJAS pagasta pārvaldes vadības ziņojums
par pašvaldības budžetu 2012. gadā.

Pamatbudžeta ieņēmumi sastādīti, ievērojot likuma „Par budžeta un finanšu vadību” un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” noteiktās prasības, kā arī pārvaldes aprēķinus par pašu
ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā.
Ar Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija Saistošiem noteikumiem Nr. 1
„Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” Dignājas pagasta pārvalde ir viena no Jēkabpils
novada pašvaldības iestādēm.
Dignājas pagasta pārvalde nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī pašvaldības
likumā paredzētā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi, ievērojot valsts un pagasta iedzīvotāju intereses.
2012. gada budžeta plānoto ieņēmumu izpilde ir 100,08% no plāna.
2012. gadā izsoles ceļā tika pārdota cirsma, kas cieta 2010./2011. gadā no snieglauzes.
Iegūtos naudas līdzekļus izlietoja daudzdzīvokļu māju „Vārpas” un „Veldres” iekš kvartāla
infrastruktūras labiekārtošanai, iekšējo tīklu rekonstrukcijai skolotāju dzīvojamā mājā, kā arī tika
veikta rekultivācija atkritumu izgāztuvē „Banderi”.
Turpinās darbs pie skolu daudzpusējās partnerības līguma Nr.2011-1-ESI-COM06-34753
4. Projekta īstenošanas periods 2011.gada 1.augusts līdz 2013.gada 31.jūlijs.
Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātu.
Pēc Jēkabpils novada izveidošanas darbību turpina 7 pagastu pārvaldes un novada
administrācija.
Pēc Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas
Comenius skolu daudzpusējās partnerības līguma Nr.2011-1-ESI-COM06-34753 4 2012. gadā 3
starptautiskajām mobilitātēm izlietoti EUR 3459,70.
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Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības darbību, nākotnē.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju
materiālo stāvokli, pamatojoties uz Jēkabpils novada saistošajiem noteikumiem par sociālo
palīdzību, pieprasītāju skaits un izmaksājamās summas ir palikušas nemainīgs salīdzinot ar 2011.
gadu.
Kā prognozējamie riski, veiksmīgai 2013. gada finansiāli- ekonomiskai darbībai jāmin arī
garantijas trūkums un neprognozējamība valsts administrētajā nodokļu plūsmas finansējumā.
Pagasta pārvaldes pārraudzībā esošas iestādes.
Dignājas pagasta pārvaldes pārraudzībā ir sekojošas iestādes:
Dignājas pamatskola
Dignājas pagasta bibliotēka

Pārvaldes vadītājs
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