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Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldes finanšu pārskats par 2012.gadu 

sniedz informāciju par pamatbudžeta, kā arī ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem 

un izdevumiem. 

 2012.gada pārskats sastādīts ņemot vērā LR MK 17.08.2010.noteikumus 

Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un Jēkabpils novada pašvaldības 

nolikumu „Par gada pārskata sastādīšanu” (apstiprināts 30.12.2010.) 

 Kalna pagasta pārvaldes teritorijā atrodas sekojošas pašvaldības iestādes: 

− Kalna bibliotēka; 

− Mežzemes bibliotēka; 

− Kalna kultūras nams. 

 Kalna pagasta pārvaldes budžetu izpilde ieņēmumos 2012.gadā bija Ls 146 

847. Salīdzinot ar 2011.gadu, kad budžeta ieņēmumi bija 99 717, ieņēmumi 

palielinājušies par Ls 47 138.  

 Pagasta pārvaldes budžeta izpilde izdevumos 2012.gadā bija Ls 140 575. 

Salīdzinot ar 2011.gadu izdevumu apjoms palielinājies par Ls 43 575. 

 2012.gadā Kalna pagasta pārvalde strādāja pie diviem ūdenssaimniecības 

projektiem. 

1) „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” 

Noslēgta vienošanās ar CFLA Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/149/026 projekta 

īstenošanai un saņemts avanss 15045 latu apmērā. 2012. gadā izstrādāts tehniskais 

projekts un veikta projekta būvekspertīze. 
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2) 2012.gadā izstrādāts iesniegums sākotnējai iecerei projektam par 

ūdenssaimniecības attīstību Dubultu ciemā (122 Ls). Uzsākta tehniski ekonomiskā 

pamatojuma izstrāde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils 

novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” (3025 Ls vērtībā) kurš iesniegts VARAM 

izvērtēšanai. 

Turpināts darbs pie Kalna kultūras nama „Zītari” rekonstrukcijas darbiem. No 

novada pašvaldības līdzekļiem Ls 25207 apmērā veikti telpu remontdarbi. No pagasta 

pārvaldes līdzekļiem veikti iekštelpu remontdarbi Mežzemes bibliotēkas pārcelšanai 

uz kultūras namu par 15 638,26 latiem. Par 10 177 latiem veikts katlu telpas remonts 

un apkures sistēmas rekonstrukcija. 

 2013.gadā plānots pabeigt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi 

projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna 

pagasta Dubultu ciemā” un uzsākt būvniecības darbus projektam „Ūdenssaimniecības 

attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”. 

2013.gadā pagasta pārvalde plāno turpināt teritorijas labiekārtošanu Doktorāta 

atpūtas parkā un veikt kultūras nama teritorijas labiekārtošanas darbus. 
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