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PĀRSKATS
Iestādes vadītāja ziņojums

Atskaites periodā Gulbenes
pilsētas pašvaldības galvenie
darbības mērķi ir gādāt par
iedzīvotāju nodrošināšanu ar
pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iegūšanu‚
pirmsskolas skolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšanu
ar vietām mācību iestādēs‚
veikt organizatorisko un
finansiālo palīdzību ārpus-
skolas mācību‚ audzināšanas
iestādēm‚ kultūras iestādēm un
pasākumiem‚ organizēt iedzī-
votājiem komunālos pasā-
kumus‚ t.i.‚ ūdensapgāde un
kanalizācija‚ siltumapgāde‚
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu‚ notekūdeņu savāk-
šanu‚ novadīšanu un attīrīšanu‚
gādāt par savas admi-
nistratīvās teritorijas lab-
iekārtošanu un sanitāro tīrību‚
ielu uzturēšanu un apgais-
mošanu‚ parku‚ skvēru un zaļo
zonu ierīkošanu‚ kapsētu
uzturēšanu‚ nodrošināt iedzī-
votāju sociālo palīdzību un
sociālo aprūpi‚ vecu un vientuļu
ļaužu nodrošināšanu ar vietām
sociā lās aprūpes centrā ‚
rūpēties par bezdarba
samazināšanos‚ veikt civil-
stāvokļa aktu reģistrāciju un
citas pašvaldības pastāvīgās
funkcijas saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām”.

Šo funkciju izpildei ir
izveidotas 18 pastāvīgas
iestādes: 3 pirmsskolas
izglītības iestādes‚ 6
vispārizglītojošās skolas‚
mūzikas un mākslas skolas‚
bērnu un jauniešu interešu
centrs‚ stadions‚ kultūras nams‚
bibliotēka‚ labiekārtošanas
iestāde‚ dzimtsarakstu nodaļa‚
veco ļaužu sociālās aprūpes
centrs.

Gulbenes pašvaldības
organizatorisko struktūru un
darba organizāciju nosaka
Gulbenes pašvaldības Noli-
kums‚ kurš apstiprināts
2001.gada 17.aprīlī. Paš-
valdības pārvaldes struktūra un
pašvaldības iestāžu sav-
starpējās tiesiskās attiecības
atspogu ļotas 1.pielikumā.
Gulbenes pilsētas pašvaldības
turpmākā attīstība ir virzīta uz
iestāžu un uzņēmumu

materiā ltehniskās bāzes
pilnveidošanu‚ ceļu‚ ielu tīklu
kapitālo remontu un atjau-
nošanu‚ jaunu darba vietu
radīšanu‚ samazinot bezdarba
līmeni (2001.gada decembrī
bezdarba līmenis ir 7‚3% no
darba spē jīgo iedzīvotā ju
skaita)‚ izglītības sistēmas
kvalitātes paaugstināšanu un
pilnveidošanu‚ kura ir viena no
galvenajām pilsētas prio-
ritātēm‚ siltumapgādes sistē-
mas‚ ūdens un kanalizācijas‚
sadzīves atkritumu savāk-
šanas‚ notekūdeņu savāk-
šanas‚ novad īšanas un
attīrīšanas sistēmas celtniecība
un rekonstrukcija.

Gulbenes pilsētas pašval-
dības 2001.gada ieņēmumus
galvenokārt veido ieņēmumi no
nodok ļ iem (46‚7%)‚ mērķ-
dotācijas no valsts budžeta
(33‚4%)‚ norēķ ini ar paš-
valdībām (5‚6%). Nenodokļu
ieņēmumi un pašvaldības
iestāžu sniegto maksas
pakalpojumu ieņēmumi
sastāda 10‚2% no kopējiem
2001.gada budžeta ieņē-
mumiem. Salīdzinājumā ar
2000.gadu‚ kopējie ieņēmumi
2001.gadā samazinājušies par
8‚8%. Ieņēmumu samaz-
inā jums saistīts ar valsts
investīciju projekta ‘‘Gulbenes
ūdenssaimniecības attīstība’’
pabeigšanu 2001.gadā un
finansējuma būtisku sama-
zināšanos. Iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa pieaugums pret
iepriekšējo gadu sastāda 11‚7
%‚ nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi un ēkām -
10‚2 %‚ Nav izpildīti ieņēmumi
par 30‚5%‚ jeb Ls 24738 no
pašvaldību īpašuma izno-
māšanas. Tas saistīts ar 2000./
2001. un 2001./2002. gada
apkures sezonu silto ziemu un
nerealizēto siltumenerģijas
daudzumu siltumenerģ ijas
patērētājiem‚ jo šie ienākumi
cieši saistīti ar noslēgtiem
nomas līgumiem un realizēto
MW daudzumu. Nav izpild īts
plāns no nekustamā īpašuma
pārdošanas‚ jo pašvaldības
dome īpašuma atsavināšanas
veidu vairākiem objektiem ir
noteikusi privatizāciju‚ tādējādi
radot labvēlīgāku vidi vietējiem
uzņēmumiem nodarboties ar

uzņēmējdarbību. Gulbenes
pilsētas pašvaldības izglītības
iestādes 28‚5% no kopējā
audzēkņu skaita apmeklē citu
pašvaldību administratīvās
teritorijās pierakstītie audzēkņi.
5‚6% no kopē j iem apstip-
rinātiem budžeta ieņēmumiem
sastāda norēķ ini ar citām
pašvaldībām par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakal-
pojumiem. Plāns izpildīts par
95‚4%‚ tas saistīts ar norēķinu
kārtību pēc līgumiem‚ nepil-
dīšanu no citu pašvaldību
puses‚ kā arī ar straujo
iedzīvotāju pieraksta adreses
maiņu 2001.gadā no ap-
kārtējiem pagastiem uz pilsētu.
Uz 2001.gada 31.decembri
pašvaldības bija parādā Ls
26006 Gulbenes pilsētas
pašvaldībai par saņemtajiem
izglītības iestāžu pakal-
pojumiem. 30‚1% no kopējiem
ieņēmumiem sastāda mērķ-
dotācijas pašvaldības izglītības
iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām. Gulbenes pilsētas
pašvaldība jau 3 gadus ir
iesaistījusies valsts investīciju
projektā “Gulbenes pilsētas
ūdenssaimniecības attīstība”
un 2001.gadā mērķdotāciju
apjoms projekta realizācijai
sastāda Ls 35000. Kopējie
2001.gada budžeta ieņēmumi
izpildīti 99‚5 % apjomā.

Gulbenes pilsētas pašval-
dības pamatbudžeta izdevumi
2001.gadā ir samazinājušies
par 4‚8 % salīdzinājumā ar
2000.gadu. 2001.gadā Gulbe-
nes pilsētas pašvaldība
sadarbībā ar nodarbinātības
valsts dienestu ir piedalījusies
vairākos projektos‚ “Pensijas
vecuma cilvēku un invalīdu
aprūpe mājās”‚ “Emzes un
Spārītes parka labiekār-
tošana”‚u.c. projektos‚ vidēji
mēnesī nodarbinot 12 bez-
darbniekus un piesaistot
2001.gadā Nodarbinātības
valsts dienesta  līdzekļus Ls
10189 gadā. 2001.gadā
Gulbenes pilsētas pašvaldība
turpina realizēt projektu
“Gulbenes ģimnāzijas izmaksu
efektivitātes palielināšana un
izglītības paaugstināšana
Latvijas izglītības iestādēs”‚

veicot reinvestīcijas 2001.gadā
Ls 10581. 2001.gadā tika
nodotas ekspluatācijā
Gulbenes pilsētas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas‚ Valsts
investīciju projekta ‘‘Gulbenes
ūdenssaimniecības attīstība’’
800+ ietvaros. Pašlaik turpinās
darbi pie atdzelžošanas
stacijas celtniecības. Љie darbi
tiks pabeigti 2002.gadā‚ un
izdevumi šo darbu veikšanai
paredzēti 2002.gada budžetā.

Gulbenes pilsētas paš-
valdība intensīvi strādā pie
pašvaldības iestāžu un
uzņēmumu vadības piln-
veidošanas. 2001.gadā tika
izstrādāta Gulbenes pilsētas
kultūras attīstības koncepcija.
Šīs koncepcijas galvenais
uzdevums bija Gulbenes
Kultūras centra izveide uz
esošā Kultūras nama bāzes‚
tādē jādi būtiski uzlabojot
Gulbenes pilsētā kultūras
darbu‚ nepalielinot izdevumus.

2001.gadā ir radītas
iestrādes un galvenie attīstības
virzieni Gulbenes pilsētas
izglītības attīstības koncepcijai.
Izglītības nozare Gulbenes
pilsētā joprojām ir prioritāte‚
tāpēc ļoti svarīgi ir pabeigt
koncepcijas izstrādi 2002.gadā.

Gulbenes pilsētas paš-
valdība arī 2001.gadā turpina
izdot oficiā lo laikrakstu
‘‘Vēstnesis’’‚ kurā ir atspoguļoti
visi svarīgākie domes sēdes
lēmumi un cita informācija‚ kas
veicina iedzīvotāju informētību
par pašvaldības darbību.
Laikraksts ‘‘Vēstnesis’’ bez
maksas tiek piegādāts katram
Gulbenes iedzīvotājam. Domes
sēžu protokoli ir pieejami
katram iedzīvotā jam arī
Gulbenes bibliotēkā. 2001.-
gadā ir iesāktas sarunas ar
Gulbenes rajona padomi par
kopīgas mājas lapas izvei-
došanu internetā.

1999.gadā Gulbenes pil-
sētas pašvaldība no VARAM ir
saņēmusi Ls 2000‚- pašvaldību
teritorijas attīstības plānu
izstrādāšanai un realizēšanai.
Gulbenes pilsētas pašvaldība
ar Ls 500‚- lielu līdzfinansējumu
ir piedalījusies ‘‘Teritorijas
plānojuma galīgās redakcijas
izstrādāšanā ’’ ‚ kura ir ap-
stiprināta 1999.gada 8.jūlija

domes sēdē Nr.14 &15.
Ar teritorijas attīstības plā-

nošanas valsts mērķdotāciju
piešķ iršanas komisijas
2000.gada 17.maija lēmumu
Nr.15‚ Gulbenes pilsētas
pašvaldībai tika piešķirti Ls
7000‚-. Par piešķ irtajiem
līdzek ļ iem tika veikta
O.Kalpaka - Parka - Litenes -
Nākotnes ielu kvartāla un Kalna
ielas kvartāla topogrāfiskā
uzmērīšana un materiā lu
iegāde. Topogrāfiskā uzmē-
rīšana ir nepieciešama‚ lai
perspektīvā varētu izstrādāt
detā lo plānojumu š iem
kvartāliem. Topogrāfiskā uzmē-
rīšana tika uzsākta 2000.gada
nogalē un pabeigta 2001.gada
sākumā.

Bez š iem pasākumiem
2001.gadā tika iegādāta Auto
CAD Map datorprogramma‚ ar
kuras palīdzību var apstrādāt
iegūto informāciju un veidot
datorizētu datu bāzi plānošanas
vajadzībām. Visiem š iem
pasākumiem Gulbenes pilsētas
līdzfinansējums bija Ls 2214‚-.

Gulbenes pilsētas pašval-
dībai uz 2001.gada 31.decem-
bri SIA ‘‘Alba’’ pieder 1488
kapitāla daļas ar kopējo vērtību
Ls 29760‚-‚ SIA ‘‘Gulbenes
autobuss’’ 3 kapitāla daļas ar
kopējo vērtību Ls 8001‚-‚ SIA
‘‘Gulbenes - Alūksnes bānītis’’
2 kapitāla daļas ar vērtību Ls
200‚- un Gulbenes Namu
saimniecības pašvaldības
uzņēmumā ‘‘Jumis’’ ilgtermiņa
finansu ieguldījumi Ls
209986‚20.

Vispārējiem valdības
dienestiem

Plānotie līdzekļi izlietoti
97‚3% apmērā‚ tajā skaitā‚
pakalpojumu apmaksai 98‚5%‚
komandē jumu izdevumu
apmaksai 94‚8%‚ kapitāliem
izdevumiem 99‚7%. 2001.gadā
plānotais Gulbenes pilsētas
domes izpildinstitūcijas štatu
vienības skaits 25‚ faktiski uz
gada beigām 24‚ no 2001.gada
jūnija mēneša ir aizpildīta
izpilddirektora štata vienība.

Izglītība
Gulbenes pilsētas pašval-

dības 2001.gada budžetā
izglītībai ir plānots Ls 1043487‚
jeb 55‚8% no budžeta apjoma.
Pirmsskolas izglītības iestādēs
faktiskais audzēkņu skaits 379‚
tas sastāda 89‚2% no plānotā
audzēkņu skaita. Samazi-
nājums saistīts ar strauju bērnu
skaita samazināšanos jau-
nākajās grupās un vispārējo
demogrāfisko krīzi pilsētā.
Faktiskie izdevumi uz 1
audzēkni gadā Ls 586‚51 vidējā
darba alga uz vienu
pedagoģisko likmi Ls 91‚60.
Vispārizglītojošām skolām
Gulbenes pilsētas pašvaldības
budžetā paredzēti izdevumi 6
skolām‚ audzēkņu skaits uz
2001.gada 31.decembri ir 2109‚
par 29 audzēkņiem mazāk
nekā 1999.gadā‚ par 44 mazāk
nekā 2000.gadā. Vidē jā
izmaksa uz 1 vispārizglītojošās
skolas audzēkni Ls 133‚68‚ uz
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vienu vakarskolas audzēkni Ls
38‚75. Gulbenes mākslas skolā
audzēkņu skaits 194‚ faktiskie
izdevumi uz 1 audzēkni Ls
35‚67. Gulbenes mūzikas
skolas audzēkņu skaits 298‚
faktiskie izdevumi uz 1
audzēkni Ls 79‚28. Gulbenes
centralizētai grāmatvedībai
plānotie līdzekļi izlietoti 99‚99%‚
plānotais centralizētās
grāmatvedības štatu vienību
skaits 8‚ uz gada beigām - 7.
Nav aizņemta speciālista -
grāmatveža vieta‚ bet darbu
apjoms palielināts esošajām
štata vienībām.

Sociālā apdrošināšana un
sociālā nodrošināšana

 17‚1 %‚ jeb 1635 Gulbenes
pilsētas iedzīvotā j iem
2001.gadā sniegta materiālā
palīdzība.‚ t.sk.‚ 103 skolu
audzēkņ iem piešķ irtas
brīvpusdienas‚ vidē jais
pabalsta lielums pabalsta
pieprasītājam Ls 13‚10. Veco
ļaužu sociālās aprūpes centrā
ir paredzētas 17 vietas veciem‚
vientuļiem Gulbenes pilsētas
iedzīvotājiem‚ izdevumi uz
vienu iemītnieku mēnesī plānoti
Ls 50‚02‚ faktiski Ls 43‚41. Tas
saistīts ar darba algas
ekonomiju un apkures
izdevumu samazināšanu.
Gulbenes pilsētas pašvaldība
organizē un finansē vecu
cilvēku aprūpi mājās‚ maksājot
vienam aprūpētājam par vienu
aprūpējamo Ls 10‚- mēnesī.
2001.gadā vidēji aprūpēti 43
cilvēki mēnesī. Sociā lās
aprūpes nodaļā strādā 3 cilvēki‚
vidējā darba alga mēnesī Ls
186‚-. Gulbenes pilsētas
pašvaldība finansiāli atbalsta
Latvijas Sarkanā Krusta
Gulbenes rajona nodaļu‚ gadā
atvēlot Ls 1895‚-‚ Gulbenes
rajona pašvaldības bezpeļņas
organizāciju “Gulbenes
slimnīca”- Ls 4000. 2001.gadā
ar Gulbenes pilsētas finansiālo
atbalstu ir nodibināta Gulbenes
Nevalstisko organizāciju
apvienība. Gulbenes
pašvaldības finansē jums
2001.gadā šīs apvienības

uzturēšanas izdevumiem bija
Ls 2293‚-. Gulbenes pilsētas
bāriņtiesā nodarbināti 3 cilvēki‚
vidējā faktiskā darba alga
mēnesī Ls 45‚47.

Dzīvokļu un komunālā
saimniecība‚ vides
aizsardzība

Dzīvok ļu un komunā lā
saimniecībā izlietoti 91‚19% no
plānotajiem izdevumiem‚
neizpilde saistīta ar būvdarbu
veicošo organizāciju izpildes
termiņu neievērošanu. Pilsētas
teritorijas labiekārtošanai un
ietvju apsaimniekošanai
Gulbenes pilsētas pašvaldība ir
izveidojusi Labiekārtošanas
iestādi ar 30 štata vienībām‚
vidējā darba alga mēnesī Ls
79‚12. Ar 2002.gada 1.janvāri
Gulbenes pilsētas pašvaldības
Labiekārtošanas iestādei
uzdots pārtraukt finansēt
privatizēto dzīvojamo māju
piegulošās un piederošās
teritorijas apkopšanu.

Brīvais laiks‚ sports‚
kultūra

Gulbenes pilsētas paš-
valdība finansē Gulbenes
stadionu ar 5,5 štata vienībām
un sporta pasākumu
organizēšanu‚ kopā plānojot
izdevumus Ls 26801‚ jeb 1‚4%
no kopē j iem budžeta
izdevumiem. Gulbenes biblio-
tēkai 2001.gada budžeta
izdevumi plānoti par 32‚4%
lielāki nekā iepriekšējā gadā‚
tas saistīts ar bibliotēkas
informācijas sistēmas piln-
veidoљanu‚ Ziemeļaustrumu
Latvijas sabiedriskā interneta
pieejas punkta atbalsta centra
izveidošanu Gulbenes biblio-
tēkā un projekta ‘ ‘Vides
pielāgošana cilvēkiem ar
invaliditāti Gulbenes bibliotēkā’’
realizāciju. Gulbenes Kultūras
namā 2001.gadā budžeta
līdzekļi izlietoti 96‚00% apmērā.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu‚ 2001.gadā Gulbenes
Kultūras namam izlietoti līdzekļi
par 49‚8 % vairāk. Realizēts
projekts ‘‘Gulbenes Kultūras
nama ieejas rekonstrukcija’’‚

veikts skatuves kapitā lais
remonts un gaismas sistēmas
slēguma projekta 1.kārta.
Gulbenes pilsētas pašvaldība
finansē 7 tautas mākslas
pašdarbības kolektīvu un 10
pašdarbības kolektīvu vadītāju
darba samaksu un valsts
sociālās apdrošināšanas ie-
maksas. 2001.gadā paredzēti
līdzek ļ i Gulbenes pilsētas
svētku‚ rajona Dziesmu un deju
svētku organizēšanai‚ ‘‘Rīga
800’’ Dziesmu un deju svētku
dalībniekiem un citu kultūras
pasākumu finansiālam atbal-
stam‚ kopsummā par Ls
26192‚-.

2001.gadā kredītu procentu
nomaksai izlietoti 2‚0% no
kopējiem budžeta izdevumiem.

Privatizācijas fonda līdzekļi
izlietoti saskaņā ar apstiprināto
programmu un likumu “Par
valsts un pašvaldības īpašuma
privatizācijas fondiem” privati-
zācijas procesa organiza-
toriskajam un tiesiskajam
nodrošinājumam un pašval-
dības iestāžu materiā lās
tehniskās bāzes pilnveido-
šanai.

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
saņemti 120‚1% no plānotajiem
ieņēmumiem‚ līdzekļi izlietoti
102‚93 % no plānotajiem
izdevumiem ielu uzturēšanai‚
ceļa zīmju restaurācijai un
ziemas dienestu darbiem.

Dabas resursu nodoklis
2001.gadā izlietots vides
aizsardzības pasākumiem -
artēzisko aku tamponēšanai un
citiem pasākumiem.

Pārējie speciālā budžeta
ieņēmumi saņemti un izlietoti
kultūras‚ sporta un izglītības
pasākumu organizēšanai‚
atlīdzības izmaksāšanai par
aizbildņa pienākumu pildīšanu‚
un pabalstiem aizbildnim par
bērna uzturēšanu.
Gulbenes ģimnāzijai‚ Gulbenes
vidusskolai un Gulbenes
pamatskolai ir atvērts ziedo-
jumu un dāvinājumu konts.
Līdzek ļi Ls 12094 izlietoti‚
saskaņā ar izdevumu tāmi
grāmatu‚ mācību izziņas
literatūras un datoru iegādei.

Gulbenes pilsētas domes juridiskais statuss un struktūra

1. Gulbenes pilsētas dome sastāv no 11 deputātiem.

Nikolajs Stepanovs 060250-12567 Gulbenes pilsētas domes Tautas partija
priekšsēdētājs

Valtis Krauklis 311060-12555 Gulbenes pilsētas domes Tautas partija
priekšsēdētāja vietnieks

Māris Sliede 150467-12567 SIA “Rubate” direktors Tautas partija
Jānis Vītols 100776-12558 SIA “Langes” direktors TB/LNNK
Egils Čakars 220456-12551 Gulbenes rajona padomes Tautas partija

konsultants sporta darba jautājumos
Aivars Mednis 051055-12559 Gulbenes vidusskolas direktors Tautas partija
Aloizs Priedeslaipa 270453-12551 Vidzemes Valsts militārā dienestaKristīgi demokrātiskā

Gulbenes pārvaldes vadītājs savienība
Ruta Kalniņa 310750-12551 Gulbenes ārstu prakses Tautas partija

sabiedrība, ģimenes ārste
Irina Zeibārte 180359-12559 Gulbenes vēstures un mākslas Tautas partija

muzeja galvenā krājumu glabātāja
Jānis Ločmans 111155-12588 Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu Latvijas Demokrātiskā

Gulbenes elektrisko tīklu partija
rajona vadītājs

Imants Sprudzāns 251160-12558 Gulbenes pilsētas domes zemes Latvijas
ierīcības nodaļas vadītājs Sociāldemokrātiskā

Strādnieku partija

2. Dome no domes
deputātiem ievē l domes
priekšsēdētā ju‚ atbrīvoto
vietnieku‚ 11 pastāvīgo komi-
teju locekļus.

3. Lai nodrošinātu savu
darbību un sagatavotu jautā-
jumus izskatīšanai domes
sēdēs dome izveido šādas
pastāvīgās komitejas:

a) finansu komiteju‚ kas
sastāv no 5 deputātiem:

1. Nikolajs Stepanovs
2. Valtis Krauklis
3. Jānis Ločmans
4. Jānis Vītols
5. Māris Sliede
b) izglītības‚ kultūras un

sporta komiteju‚ kas sastāv no
5 deputātiem:

1. Irina Zeibārte
2. Aloizs Priedeslaipa
3. Aivars Mednis
4. Egīls Čakars
5. Jānis Vītols
c) t a u t s a i m n i e c īb a s

komiteju‚ kas sastāv no 5
deputātiem:

1. Jānis Ločmans
2. Nikolajs Stepanovs
3. Valtis Krauklis
4. Imants Sprudzāns
5. Māris Sliede
d) sociā lo jautā jumu

komiteju‚ kas sastāv no 5
deputātiem:

1. Valtis Krauklis
2. Ruta Kalniņa
3. Aloizs Priedeslaipa
4. Aivars Mednis
5. Imants Sprudzāns

4. Pilsētas domes darbību
‚saskaņā ar pašvaldības pār-
valdes struktūras shēmu
(1.pielikums) nodrošina šādi
domes pārvaldes un tās iestāžu
darbinieki:
a) priekšsēdētājs‚
b) atbrīvotais priekšsēdētāja
vietnieks‚
c) izpilddirektors‚
d) citas pārvaldes amatper-
sonas‚ iestāžu (nodaļu‚ die-
nestu un citu struktūru) vadītāji
un darbinieki.

Darbinieku algu likmes un
piemaksas nosaka saskaņā ar
“Darba samaksas nolikumu”.

5. Domes un komiteju
organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu nodroš ina šī
nolikuma 3.nodaļā norādītie‚ kā
arī saskaņā ar šī nolikuma
4.noda ļā noteikto kārtību
domes priekšsēdētāja norīkotie
domes darbinieki vai iestādes‚
ko apstiprinājusi pilsētas dome‚
saskaņā ar štatu sarakstu.

6. Pašvaldības funkciju
realizācijai pilsētas pašvaldībā
ir šādas pašvaldības iestādes
un uzņēmumi ar juridiskas per-
sonas statusu:
a) Gulbenes pilsētas Namu
saimniecības pašvaldības
uzņēmums “Jumis”‚
b) 1.pirmsskolas iestāde,
c) 2.pirmsskolas iestāde
“Rūķītis”,
d) 3.pirmsskolas iestāde
“Auseklītis”,
e) Gulbenes ģimnāzija,
f) Gulbenes vidusskola,
g) Gulbenes 2.vidusskola,
h) Gulbenes Bērzu pamatskola,
i) Gulbenes pamatskola,

j) Gulbenes mūzikas skola,
k) Gulbenes mākslas skola,
l) Gulbenes vakara (maiņu)
vidusskola,
m) Gulbenes bibliotēka,
n) Gulbenes kultūras nams,
o) Gulbenes stadions,
p) Labiekārtošanas iestāde,
q) Veco ļaužu sociālās aprūpes
centrs,
r) Bērnu un jauniešu interešu
centrs,
s) Dzimtsarakstu nodaļa.
Iestāžu vadītāju algu likmes
nosaka saskaņā ar pilsētas
domes lēmumu.

7. Pašvaldības iestāžu
tiesības un pienākumi tiek
noteikti saskaņā ar iestāžu
nolikumiem‚ pašvaldības
uzņēmumu tiesības un
pienākumi tiek noteikti saskaņā
ar uzņēmumu statūtiem, kurus
apstiprinājusi pilsētas dome.

8. Gulbenes pilsētas dome
piedalās ar savām kapitāla
da ļām šādās uzņēmē j-
sabiedrībās:
a) SIA “Alba”;
b) “Gulbenes – Alūksnes
bānītis”;
c) SIA “Gulbenes autobuss”.

9. Atsevišķu pašvaldībai
nodoto funkciju pildīšanai dome
no deputātiem un attiecīgās
pašvaldības balsstiesīgiem
iedzīvotājiem izveido šādas
komisijas:

a) administratīvo komisiju
5 cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Valtis Krauklis – pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks.

Komisijas sekretāre:  Elita
Lapsa – pilsētas domes spe-
ciāliste informācijas jautā-
jumos.

Komisijas locekļi:  Egīls
Dīvāns – Gulbenes rajona
policijas pārvaldes pilsētas
policijas iecirkņa vecākais
iecirkņa inspektors, Imants
Sprudzāns – pilsētas domes
zemes ierīcības noda ļas
vadītājs, Guntars Sīmanis –
pilsētas domes galvenais
speciā l ists juridiskajos
jautājumos.

b) denacionalizācijas ko-
misiju 7 cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Valtis Krauklis –pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks.

Komisijas sekretāre:
Klaudija Kalniņa– namu
saimniecības pašvaldības
uzņēmuma “Jumis” grāmat-
vede.

Komisijas locekļi: Imants
Sprudzāns – pilsētas domes
zemes ierīcības noda ļas
vadītājs, Harijs Tomass – namu
saimniecības pašvaldības uz-
ņēmuma  “Jumis” direktors,
Anna Korkla – VZD Vidzemes
reģionālās nodaļas kadastra
pārvaldes Gulbenes biroja
zemes ierīkotāja Gulbenes
pilsētā, Māris Supe – VZD
Vidzemes reģionālās nodaļas
nekustamā  īpašuma vērtē-
šanas un inventarizācijas daļas
novērtētājs, Jānis Ločmans -
Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu
Gulbenes elektrisko tīklu rajona
vadītājs.
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c) zemes komisiju 7
cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Imants Sprudzāns – pilsētas
domes zemes ierīcības
nodaļas  vadītājs.

Komisijas sekretāre: Maija
Grāve – pilsētas domes
speciāliste zemes ierīcības
jautājumos.

Komisijas locek ļi: Anna
Korkla- VZD Vidzemes
reģionālās nodaļas kadastra
pārvaldes Gulbenes biroja
zemes ierīkotāja Gulbenes
pilsētā, Nikolajs Stepanovs –
pilsētas domes priekšsēdētājs,
Māra Sarmule – SIA “Vidzemes
būvnieks” būvdarbu vadītāja,
Māris Supe - VZD Vidzemes
reģionālās nodaļas Nekustamā
īpašuma vērtēšanas un
inventarizācijas da ļas
novērtētājs, Daila Putniņa –
pilsētas domes būvvaldes
vadītāja.

d) pieraksta – izraksta
komisiju 5 cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Valtis Krauklis - pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks.

Komisijas sekretāre: Vita
Aleksāne– namu saimniecības
pašvaldības uzņēmuma
“Jumis”  īres maksu grāmat-
vede, paszine.

Komisijas locek ļi: Mētra
Buliņa – pilsētas domes
speciāliste uzskaites jautā-
jumos, Zinaida Borodkina –
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Gulbenes nodaļas
vadītāja, Baiba Kāposta –
pilsētas dzīvojamo mā ju
privatizācijas komisijas
priekšsēdētāja.

e) dzīvojamo mā ju
privatizācijas komisiju 5 cilvēku
sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja:
Baiba Kāposta – pilsētas
dzīvojamo mā ju komisijas
priekšsēdētāja.

Komisijas sekretāre: Anna
Korkla –VZD Vidzemes
reģionālās nodaļas kadastra
pārvaldes Gulbenes biroja
zemes ierīkotāja Gulbenes
pilsētā.

Komisijas locekļi: Harijs
Tomass - namu saimniecības
pašvaldības uzņēmuma
“Jumis” direktors, Valtis
Krauklis – pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks, Māris
Supe - VZD Vidzemes
reģionālās nodaļas Nekustamā
īpašuma vērtēšanas un
inventarizācijas da ļas
novērtētājs.

f) pašvaldību īpašumu
objektu privatizācijas komisiju
5 cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja:
Ruta Vilciņa- SIA “Apgāde”
direktore.

Komisijas sekretāre: Ligita
Slaidiņa– pilsētas domes
speciāliste privatizācijas
jautājumos.

Komisijas locekļi: Imants
Sprudzāns – pilsētas domes
zemes ierīcības noda ļas
vadītājs, Anna Korkla - VZD
Vidzemes reģionālās nodaļas
kadastra pārvaldes Gulbenes
biroja  zemes ierīkotā ja
Gulbenes pilsētā, Normunds
Gaigals – pilsētas domes būv-
valdes teritoriālplānotājs.

g) reliģisko lietu komisiju
7 cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Vjačeslavs Bogdanovs –
Romas katoļu draudzes
mācītājs.

Komisijas sekretāre:
Baiba Dzērve – Gulbenes
vidusskolas skolotāja

Komisijas locekļi:
Atis Bambāns – luteriski
evanģeliskās draudzes mācī-
tājs,

Aloizs Priedeslaipa –
Vidzemes Valsts militārā
dienesta Gulbenes pārvaldes
vadītājs,

Irina Zeibārte – Gulbenes
vēstures un mākslas muzeja
galvenā krājumu glabātāja,

Marks Edvīns Blankfelds –
Madonas rajona novada
prāvests priesteris,

Juris Komels - Baptistu
mācītājs.

h) narkomānijas apka-
rošanas komisiju 7 cilvēku
sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Jānis Ločmans- Zieme ļ-
austrumu elektrisko t īklu
Gulbenes elektrisko rajona
vadītājs.

Komisijas sekretāre: Ilze
Kalve – Gulbenes vidusskolas
skolotāja

Komisijas locekļi: Dainis
Skarnelis – Gulbenes rajona
policijas pārvaldes krimi-
nālpolicijas kriminālo nozie-
gumu atklāšanas grupas
sevišķi svarīgu lietu inspektors,
Jānis Vītols – SIA “Langes”
direktors, Aivars Mednis –
Gulbenes vidusskolas direk-
tors, Ruta Abramova -
2.vidusskolas skolotāja, Malda
Rudina – Gulbenes rajona
policijas pārvaldes nepiln-
gadīgo lietu galvenā spe-
ciāliste.

Iedzīvotāji

Gulbenes pilsētā iedzīvotāju skaits uz  01.01.2001. ir 9579,
uz 1 km2  dzīvo vidēji 1025,8 iedzīvotāji (vidēji Latvijā 37 cilv./
km2  )

Iedzīvotāju dzimuma un darbspējas struktūra 2001.gadā
Vīrieši Sievietes Kopā

Līdz darbspējas vecumam 788 764 1552
( 0-14 gadi)
Darbspējas vecumā 2718 3021 5739
(no 15 gadiem)
Virs darbspējas vecuma 719 1566 2285
KOPĀ 4225 5351 9576

Iedzīvotāju vecuma struktūra 2000.un 2001.gadā
2000.gadā 2001.gadā

Bērni (0 – 6 gadi) 650 622
Jaunieљi ( 7 – 18 gadiem) 1836 1658
 Darbspējas vecumā 4819 5011
(no 18gadiem)
Virs darbspējas vecuma 2231 2285
KOPĀ 9536 9576

Gulbenes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
2000.gadā 2001.gadā

Dzimљanas 87 63
Mirљanas 151 139
Laulības 46 48

Sociālā palīdzība Gulbenes
pilsētā

Sociālā palīdzība ir sociālās
drošības sistēmas sastāvdaļa.
Tās uzdevums ir nodrošināt
vajadzībām atbilstošu per-
sonisku un materiālu palīdzību
tām personām, kuras saviem
spēkiem nespēj sevi nodrošināt
vai pārvarēt īpašas dzīves
grūtības. Sociālās palīdzības
jautā jumus risina sociā lo
jautājumu komiteja, kura strādā

saskaņā ar domes apstiprināto
nolikumu. Gulbenes pilsētas
domē ir izveidota sociālās
aprūpes noda ļa, kuras
kompetencē ietilpst individuāla
personas vajadzību un resursu
novērtēšana un piemērotākās
formas palīdzības sniegšana.
Dienestā esošā informācija par
maznodrošinātām iedzīvotāju
grupām Gulbenes pilsētā:

2000.g. 2002.g.
♦ Daudzbērnu ģimenes 81 59
♦ Nepilnās ģimenes 102 93
♦ Bērni invalīdi 44 47
♦ Invalīdi 395 433
♦ Pensijas vecuma cilvēki bez
likumīgiem apgādniekiem 241 250
♦ Pensijas vecuma cilvēki 2180 2060

No pašvaldības budžeta sociālajiem pabalstiem izmaksāts:
2000.g. 2002.g.

♦ Dzīvokļa pabalsts 843,- 3485,-
♦ Kurināmā iegādei 370,- 840,-
♦ Apbedīšanas pabalsts 945,- 1115,-
♦ Medicīniskiem pakalpojumiem 9867,- 4572,-
♦ Bērnu sagatavošanai skolai 450,- 900,-
♦ Brīvpusdienām 4762,- 5077,-
♦ Citām vajadzībām 1500,- 5436,-

Mājās aprūpētas (personas) 49 36
Gulbenes pilsētas veco ļaužu dzīvojamā mājā
dzīvo (personas) 7 17

Humānā palīdzība
2001.gadā humāno

palīdzību (apģērbu, apavus,
sadzīves priekšmetus)
saņēmuši:
§ Gulbenes diabētu biedrība
§ Gulbenes labiekārtošanas

iestādes strādnieki
§ Černobiļas AES avārijas

seku likvidācijas dalībnieki
§ Sarkanais Krusts
§ Gulbenes pilsētas veco

ļaužu dzīvojamā māja
§ Sabiedriskos darbos

nodarbinātie bezdarbnieki
§ Gulbenes invalīdu biedrība
§ Gulbenes nevalstisko

organizāciju centrs
§ Organizācija “Glābiet

bērnus”
§ Gulbenes pilsētas

pensionāri.

Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi

Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi Gulbenes pilsētā tiek
organizēti bezdarbniekiem, kuri
dažādu iemeslu dēļ nevar atrast
piemērotu pastāvīgu darbu.
Darbi tiek veikti jomās, kurās
nav nepieciešama speciāla
izglītība vai kvalifikācija.

Pašvaldība sadarbībā ar
nodarbinātības dienestu
iesaista bezdarbniekus

dažādos darbos, piemēram,
pilsētas labiekārtošanā,
novadgrāvju tīrīšanā,
apzaļumošanā, personu, kuras
pašas sevi nespēj aprūpēt
aprūpi, remontu un celtniecības
darbos.

Algotos pagaidu sabie-
driskos darbos iesaistīto
bezdarbnieku skaits:
§ Aprūpe mājās 6
§ Pilsētas labiekārtošanā 27
§ Remontu un celtniecības

darbi 20

Gulbenes pilsētas
bāriņtiesa

Izveidota 1996.gada
1.martā, darbojas saskaņā ar
LR likumu “Par bāriņtiesām un
pagasttiesām”.

2001.gadā ir pieņemti 65
lēmumi:

♦ Par bērna mantas
pārvaldīšanu vienam no
vecākiem - 23 lietas;

♦ Par atbrīvošanu no
aizbildņa pienākumu pildīšanas
sakarā ar bērna pilngadību - 6
lietas;

♦ Par aizbildnības
izbeigšanu un atbrīvošanu no
aizbildņa pienākumu pildīšanas
sakarā ar vecāku varas
atjaunošanu - 1 lieta;

♦ Par aizbildnības
izbeigšanu un atbrīvošanu no
aizbildņa pienākumu pildīšanas
sakarā ar bērna mātes
pilngadību - 1 lieta;

♦ Par vecāku varas
pārtraukšanu - 2 lietas;

♦ Par vecāku varas
atjaunošanu - 1 lieta;

♦ Par aizbildnības
nodibināšanu un aizbildņa
iecelšanu - 7 lietas;

♦ Par ģimenes valsts
pabalsta izmaksas pār-
traukšanu  - 9 lietas;

♦ Par atļaujas došanu
bērnam šķērsot valsts robežu -
1 lieta;

♦ Par ievietošanu bērnu
bāreņu aprūpes iestādē - 2
lietas;

♦ Par aizgādņa iecel-
šanu personai - 1  lieta;

♦ Par bērna uzturēšanās
vietas noteikšanu - 1 lieta.

Izskatīti divi iesniegumi un
doti atzinumi sakarā ar
ģimenes ar bērniem izlikšanu
no dzīvokļa.

Bāriņtiesas darbinieki kopā
ar sociālās aprūpes nodaļas
darbiniekiem ir veikuš i
apsekošanas.

Labiekārtošanas iestādes
veiktie darbi

1. 2001.gadā labiekārto-
šanas iestādē strādāja 25
cilvēki. Iestādes uzturēšanai  un
pamatdarbības veikšanai izlie-
toti Ls 42587,-

2. Realizēts algoto pagaidu
sabiedrisko darbu projekts
“Emzes” parka daļas labie-
kārtošana. Projekta kopējās
izmaksas Ls 6550,-.

Projekta ietvaros nodar-
bināti 6 bezdarbnieki, 10
mēnešos sakopta parka
teritorija 7,5 ha platībā.

3. Realizēts algoto pagaidu
sabiedrisko darbu projekts
“Koka konstrukciju veidošana
Gulbenes pilsētas skvēros un
bērnu rotaļu laukumos”.
Projekta ietvaros nodarbināti 3
bezdarbnieki. 10 mēnešos
izgatavotas un uzstādītas no
apaļkoka:
§ 20 bērnu rotaļu smilšu

kastes,
§ 9 soliņi,
§ 8 atkritumu urnas

Izveidotas jaunas atpūtas
vietas Gaitnieku ielā 5,
Blaumaņa ielā 55A, Ozolu ielā
13B, Spārītes parkā. Projekta
kopējās izmaksas Ls 4750,-.

4. Sakopta zaļā zona:
§ Tilta ielā 2A  – 1,24 ha
platībā,
§ Kļavu ielā 2A-14  – 1,66 ha
platībā,
§ Nākotnes ielā 9 - 1,98 ha
platībā,
§ Rīgas ielā - 920 kv.m.
platībā.

5. Apsekoti un izskatīti
iesniegumi koku zāģēšanai.

6. Nozāģēti sausie, bojā-
tie un bīstamie koki pilsētā.

7. Regulāri tiek p ļauti
zālieni, cirpti dzīvžogi, veidoti
koku vainagi.

8. Tiek stādītas puķes
puķu dobēs un puķu traukos,
tās tiek regulāri apkoptas.
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9. Noorganizēts konkurss
“Sakoptākā māja, uzņēmums,
iestāde Gulbenes pilsētā.

10. Parka ainavu
veidošanas un koku zāģēšanas
rezultātā iegūtā malka
izmantota pašvaldības iestāžu
apkurināšanai – 315 m3, kā arī
piešķirta pilsētas trūcīgajiem
iedzīvotājiem – 300 m3.

11. Vairākās vietās
atjaunots vecais ietvju segums
pilsētā.

12. Regulāri sekots
nekoptajiem īpašumiem,
strādāts ar to īpašniekiem.

13. Iestādīti pilsētā 104 jauni
kociņi.

14. Izzāģēts pamežs
Spārītes un Vecgulbenes
muižas parkā.

15. Pilsētas labiekārtošanas
darbos iesaistīti arī pilsētas
trūcīgie iedzīvotāji, kuriem
saskaņā ar nolikumu par
sociālo palīdzību, piešķirts
materiālais pabalsts.

16. Labiekārtošanas
iestādē tiek nodarbināti
iedzīvotāji, kuriem pēc tiesas
sprieduma piespriests
kriminā lsods – piespiedu
sabiedriskie darbi.

Darbības rezultāti Gulbenes
bibliotēkā 2001.gadā

2001.gadā Gulbenes pilsētā
dzīvoja 9604 iedzīvotāji.

Gulbenes bibliotēka ir
kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, kuras
bezmaksas un maksas
pakalpojumus ir tiesības
izmantot jebkuram bibliotēkas
apmeklētājam (neatkarīgi no
dzīves vietas, vecuma vai
jebkādiem citiem nosacī-
jumiem).

Gulbenes rajonā ir 13
pagasti, kuros atrodas 20
pagastu bibliotēkas. Tā kā
bibliotēka ir konsultatīvais un
metodiskais centrs šīm
pagasta bibliotēkām, tad nelielu
finansējumu (2001.gadā Ls

900.00) saņēma no Gulbenes
rajona padomes.

Gulbenes bibliotēkā strādā
24 darbinieki. No tiem 16
bibliotekārie darbinieki, no
kuriem augstākā izglītība ir 10
darbiniekiem, vidējā speciālā –
6. Bibliotēkā strādā 8 tehniskie
darbinieki.

Gulbenes bibliotēkā ir
sekojošas struktūrvienības:
§ abonements;
§ novadpētniecības un

humanitāro zinātņu
lasītava;

§ informācijas centrs;
§ bērnu bibliotēka;
§ krājuma komplektēšanas

un apstrādes nodaļa;
§ sabiedriskais interneta

pieejas punkts.

Gulbenes bibliotēkas galvenie darba rādītāji

1997. 1998. 1999. 2000. 2001.

Lietotāji 3066 3201 3408 3575 3551 -24

Apmeklējumi 42334 47984 53535 56669 59550 +2881

Izsniegums 137541 152818 153921 156375 161815 +5440

Krājums 83396 79877 71279 68946 67538 - 1408

Gulbenes bibliotēkas
galvenie statistikas darba

rādītāji

§ Bibliotēkas pakalpojumus
2001.gadā izmanto 37%
pilsētas iedzīvotāju;
§ Bibliotēkas apmeklējums
uz vienu iedzīvotāju 2001.gadā
– 6 reizes;
§ Bibliotēkas izsniegums uz
vienu iedzīvotāju 2001.gadā –
17 dokumenti;
§ Dienā vidēji 2001.gadā
Gulbenes bibliotēku apmeklēja
226 cilvēki;
§ Dienā vidē j i bibliotēka
izsniedz 615 dokumentus;
§ Gadā bibliotēkas krājums
tiek apgrozīts 2,4 reizes;
§ Pašvaldība 1 lasītājam
grāmatām iztērēja – Ls 0,97;
§ Pašvaldība 1 iedzīvotājam
grāmatām iztērēja – Ls 0,36;
§ Pašvaldība 1 lasītājam
periodikai iztērēja – Ls 0,43;
§ Pašvaldība 1 iedzīvotājam
periodikai iztērēja – Ls 0,16;
§ Bibliotēkas pakalpojumu
izmaksas uz vienu bibliotēkas
apmeklējumu 2001.gadā – Ls
1,33;
§ Bibliotēkas pakalpojumu

izmaksas uz vienu pilsētas
iedzīvotāju 2001.gadā – Ls
8,27.

Gulbenes bibliotēkā
pieejamie elektroniskie

resursi

Saviem lasītājiem bibliotēka
piedāvā izmantot sekojošus
elektroniskos informācijas
resursus:
§ IS “Alise” – elektroniskais
grāmatu katalogs, analītikas un
novadpētniecības datu bāzes;
§ NAIS;
§ Lursoft;
§ EBSCO datu bāzes;
§ CD-ROM enciklopēdijas;
§ Profesiju reģistrs;
§ Latvijas mācību iestāžu
datu bāze;
§ Intereљu tests.

Gulbenes bibliotēkas
realizētie projekti 2000. un

2001.gadā

2000. un 2001.gadā
Gulbenes bibliotēka realizēja
sekojošus projektus:

1. “Es pasaulē un
pasaule manī”, kuru atbalstīja

Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības centrs.

2. “Iepazīsti Ziemeļ-
valstis”, kuru atbalstīja Ziemeļu
ministru padomes informācijas
birojs.

3. “Sabiedriskā Interneta
pieejas punkta izveide
Gulbenes bibliotēkā”, kuru
atbalstīja Sorosa fonds –
Latvija.

4. “Vides pielāgošana
cilvēkiem ar invaliditāti
Gulbenes bibliotēkā”, kuru
atbalstīja Sorosa fonda –
Latvija Baltijas – Amerikas
partnerattiecību programma.

5. “Ziemeļaustrumlatvi-
jas Sabiedrisko Interneta
pieejas punktu atbalsta centra
izveide Gulbenes bibliot ēkā”,
kuru atbalstīja Atvērtās
Sabiedrības institūts Buda-
peštā.

6. Zieme ļu Ministru
padomes informācijas biroja
atbalstītais projekts “Zieme ļu
kino un mūzika Gulbenē”.

7. Ls 3000 – SIA
“Vidzemes būvnieks”
līdzfinansējums projektam
“Vides pielāgošana cilvēkiem ar
invaliditāti Gulbenes bibliotēkā”.

8. Ls 290,00 – Ziemeļu
Ministru padomes informācijas
biroja atbalstītais projekts
“Zieme ļu kino un mūzika
Gulbenē”.

9. Ls 500,00 –
Hansabankas dāvinā jums
bibliotēkai.

Gulbenes pilsētas namu
saimniecības pašvaldības

uzņēmuma “Jumis”
darbības rezultāti 2001.gadā

Gulbenes namu saim-
niecības pašvaldības uzņē-
mums “Jumis” 2001.gadā
veicis sekojošus galvenos
pasākumus, lai uzlabotu
iedzīvotā j iem sniedzamos
pakalpojumus un to kvalitāti:
§ turpināta dzīvok ļu

fonda ēku apsaimniekošanas
pilnveidošana, organizējot māju
dzīvokļu īpašnieku kopsa-
pulces, ievē lot dzīvok ļu
īpašnieku pilnvarotās perso-
nas, kuras ir atbildīgas par
dzīvojamo ēku apsaimnieko-
šanas darbu izvēli un apsaim-
niekotāja izpildīto darbu kvali-
tātes novērtēšanu;
§ turpināta privatizēto

dzīvokļu apsaimniekošanas
līgumu slēgšana izstrādājot
abām līgumslēdzējām pusēm
pieņemamus līgumu notei-
kumus;
§ precizēti jauno

apsaim-niekošanas līgumu
finansiālie un atbildības kritēriji,
kas nodroš ina precīzāku
dzīvokļu īpašnieku kontroles
iespē ju par mā ju apsaim-
niekošanas un uzturēšanas
līdzekļu kontā iemaksātajām
summām;
§ izstrādāta dzīvok ļu

īpašniekiem izsniedzamo
maksājumu rēķinu veidlapa,
kurā tiek iekļauti visi dzīvokļu
uzturēšanas un apsaimnie-
košanas maksājumu veidi un to
summas, tādējādi samazinot

dzīvok ļu īpašnieku izsnie-
dzamo dokumentu skaitu un
vienlaicīgi palielinot pārska-
tāmību;
§ sniegta informācija

Gulbenes pilsētas domes
informatīvajā izdevumā
“Vēstnesis” par pasākumiem,
kuri organizēti lai uzlabotu
iedzīvotā j iem sniedzamos
pakalpojumus.
§ Lai reā l i uzlabotu

sniedzamos pakalpojumus
veikti sekojoši galvenie darbi:
§ dzīvojamās ēkās

uzstādīti 20 jaunas
siltummezglu iekārtas ar
regulēšanas automātiku
apkurei un karstā ūdens
apgādei;
§ atjaunota karstā ūdens

padeve 18 ēkās, kur uz laiku tā
bija pārtraukta iekārtu lielā
nolietojuma dēļ;
§ agrāk izbūvētajos ēku

siltummezglos uzstādītas trīs
jaunas karstā ūdens
temperatūras regulēšanas
iekārtas, kuras nodroš ina
ūdens temperatūras režīma
ievērošanu un ievērojami
uzlabo uzstādīto iekārtu
ekspluatācijas apstākļus;
§ uzlabota un pārbūvēta

3 dzīvojamo ēku komunālās
elektroapgādes sistēmas,
uzstādot laika un gaismas
sensoru apgaismojuma
ieslēgšanas un izslēgšanas
ekonomiskai regulēšanai;
§ uzsākta pilsētas

dzīvojamo ēku iekškvartālu
elektroapgaismojuma t īkla
apkalpošana, veicot ap-
gaismojuma uzlabošanas
darbus;
§ veikti siltumskaitītāju

verifikācijas darbi, lai
nodrošinātu efektīvu komerc-
skaitītāju darbību un maksimāli
izslēgtu strīdīgus momentus
siltumenerģijas uzskaitē un
maksājumu aprēķinos.
§ Izvērtē jot izpildīto

pasākumu efektivitāti izdarīti
sekojoši secinājumi:
§ uzlabojusies dz īvokļu

īpašnieku informētība par
maksājumiem, to apjomiem un
samazinā j ies mutisko un
rakstisko iesniegumu skaits par
šiem jautājumiem;
§ samazinājies dzīvokļu

īpašnieku iesniegumu skaits
par siltumapgādes un karstā
ūdens apgādes strīdīgiem un
neatrisinātiem jautājumiem;
§ uzņēmuma admi-

nistrācijai radusies iespēja
vairāk pievērsties sniedzamo
pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanas orga-
nizēšanai, jo mazāk darba laika
tiek tērēts iedzīvotāju ies-
niegumu analizēšanai un
sarakstei;
§ stabilizējas uzņēmuma

ieņēmumi, jo dzīvokļu īpašnieki
labākas informētības apstākļos
labprātāk un savlaicīgāk veic
maksājumus.

Gulbenes Kultūras centra
darba pārskats par

2001.gadu

Gulbenes Kultūras centrs

savā darbā organizē un
atbalsta tautas mākslas un citu
radošo amatierkolektīvu
darbību, saglabā un aizsargā
tautas tradicionālo kultūru,
veicina tās līdzsvarotu attīstību,
iek ļaujas savas pilsētas,
novada, valsts kultūras norisēs
un tautas mākslas aktivitātēs,
prezentē savu darbu ārpus
savas valsts robežām, veic
teātru, koncertu, izglītojošu,
valsts svētku, kultūrvēsturisko
un sadzīves tradīciju, kā arī
izklaides sarīkojumu orga-
nizēšanu.

Gulbenes Kultūras centrā

Direktors Egons Kliesmets,
direktora vietniece māks-
linieciskajos jautājumos Ineta
Meldere, darbojas 20 amatier-
mākslas kolektīvi ar 470
pašdarbniekiem:
§ Gulbenes skolotāju koris
(48)- diriģente Austra
Veikšāne,
§ Vecākās paaudzes koris
“Atbalss” (46) - diriģente Lūcija
Hmeļevska,
§ Tautas lietišķās mākslas
studija “Sagša” (41) - vadītāja
Biruta Višņakova,
§ Gulbenes Tautas teātris
(16) - režisore Edīte Siļķēna,
§ Tautas pūtēju orķestris (22)
 - diriģents Donāts Veikšāns,
§ Vīru vokālais ansamblis
“Namejs” (12) - vadītājs Edgars
Mārtinsons,
§ Vidējās paaudzes deju
kopa “Apinītis” (24) - vadītāja
Dainuvīte Putniņa,
§ Jauniešu deju kopa
“Jāņabērni” (26) - vadītā js
Jānis Matisons,
§ Deju kopa “Sauleszaķis” 2
gr. (38) - vadītā ja Zaiga
Mangusa,
§ Bērnu un jauniešu teātra
studija (14) - režisore Edīte
Siļķēna,
§ Bērnu vokālais ansamblis
“Puķuzirnis” (12) - vadītāja
Laura Anže,
§ Tautas deju kursi (dažā-
dām vecuma grupām), bērnu
vokālā studija, ritmikas grupa,
aušanas kursi, zīda
apgleznošana u.c.

Gulbenes Kultūras centrs
§ Budžeta ietvaros atbalsta
un nodroš ina kolektīvu
profesionālo vadību, darbību un
attīstību;
§ Organizē un piedalās
valsts un tradicionālo svētku
svinībās un sarīkojumos (piem.
Lāčplēša diena, Latvijas
Republikas Proklamēšanas
diena);
§ Atbalsta un piedalās
nevalstisko organizāciju
sarīkojumos (piem. “Rūpju
bērns” Ziemassvētku eglīte,
“Glābiet bērnus!”);
§ Atbalsta un palīdz
organizēt firmām, organi-
zācijām un iestādēm kursus,
seminaārus, prezentācijas,
izstādes, koncertus, sarīko-
jumus, uzņēmē ju dienas,
izlaidumus u.c. pasākumus.
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Organizētie 2001.gada
sezonas lielākie kultūras
pasākumi

§ Gulbenes Kultūras centra
kolektīvu piedalīšanas Dzies-
mu un devu svētkos “Rīga-800”
- 2001.gada jūlijā,
§ Gulbenes Pilsētas svētki
2.-4.augustam,
§ Rokfestivāls “Lāčplēsis,
draugs!” – 11.novembris,
§ Mākslinieciskās paš-
darbības kolektīvu koncerts
Valsts svētkos –18.novembris,
§ Ziemassvētku pasākumi
5.decembra –12.janvāra (ar
TLMS “Sagša” svētku tirdziņu
– pārdoљanu, koncertiem,
uzvedumiem u.c.),
§ Meteņu karnevāls kopā ar
“Labvēlīgais tips”,
§ Skolotāju kora diriģentes
A.Veikšānes Jubilejas koncerts
– 2.marts,
§ Republikas atklātās Sporta
deju sacensības “Nāc dejot!” –
16.marts,
§ TPO “Deksme” Jubilejas
koncerts – 23.marts,
§ TT pirmizrāde “Kāzu
maršs” – 27.marts,
§ Lieldienu pasākumi –
31.marts,
§ Dziedātā jas Marijas
Naumovas koncerts –
12.aprīlis,
§ Teātra TT viesizrāde
“Tiritomba jeb Zelta zivtiņa” –
16.aprīlis,
§ Gulbenes rajona deju
kopa, V Starptautiskā folkloras
festivāla “Sudmaliņas”, rajona
koru, dramatisko kolekt īvu
skates – 27.aprīlis, 4.maijs,
§ Gulbenes Kultūras centra
bērnu teātra studijas pirmizrāde
“Vinnijs Pūks” – 25.aprīlis,
§ Tautas lietišķās mākslas
studijas “Sagša” 50 darba gadu
Jubilejas izstāde – 3.maijs,
§ Kultūras centra bērnu
pašdarbības kolektīvu sezonas
noslēguma koncerts –
12.maijs,
§ Kultūras programma
Gulbenes rajona Uzņēmēju
dienās – 24.-25.maijs,

§ Rajona koru, deju kolektīvu
un pūtē ju svētki Litenē –
8.jūnijs,
§ Līgo dienas pasākumi –
23.jūnijs,
§ Pilsētas svētki – 2.-
4.augusts.

Gulbenes kultūras centra
mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi regulāri piedalās ne
tikai vietē jās nozīmes
pasākumos, bet arī rajona,
novada, republikas un
starptautiskos sarīkojumos,
skatēs, konkursos, festivālos,
izstādēs.

Piemēram, jauniešu deju
kopas “Jāņabērni” vieskoncerti
Beļģijā –2001.gada jūnijs,

Gulbenes Skolotāju kora
vieskoncerti Itālijā – 2001.gada
augusts.

Izglītība

Izglītība ir nozīmīgākā
sabiedriskā sektora joma, tās
pilnveidošanos nosaka
ekonomiskā infrastruktūras
attīstība, valsts, pašvaldības un
sabiedrības sociālais pasū-
tījums un demogrāfiskā
situācija.

Pilsētā ir iespējams iegūt
pirmsskolas, vispārējo, aug-
stāko, speciālo, profesionālās
ievirzes un interešu izglītību.

3.pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklē 459 bērni jeb
73,6% no kopē jā skaita.
Uzsākta apmācība bērniem ar
speciālām vajadzībām Gul-
benes 3.pirmsskolas iestādē un
Gulbenes 2.vidusskolā.

Skolēnu skaits pilsētas
vispārizglītojošās skolās
pēdē jos mācību gados ir
stabils, izņemot Gulbenes
pamatskolu, kur tas samazinās
sakarā ar 1.klašu nenokom-
plektēšanu.

Pamatizglītību var iegūt 6
skolās, t.sk. vakara (maiņu)
vidusskolā – arī pedagoģiskās
korekcijas izglītības pro-
grammā. Programmas licen-
cētas visās izglītības iestādēs,
izņemot Gulbenes pamatskolu.

Gulbenes četrās
vispārizglītojošās skolās var
apgūt dažādus vidē jās
izglītības programmu virzienus,
vispārizglītojošo, profesionāli

orientēto (komerczinību),
humanitāro un sociā lo,
matemātikas, dabaszinību un
tehnikas, t.sk. arī
mazākumtautību audzēkņiem.

Diemžēl nelabvēlīgā demogrāfiskā situācija liecina par strauju
sākumskolas skolēnu skaita samazināšanos jau tuvākajos gados.

Līdz šim izglītības jomā
ieguldītie līdzek ļ i sastāda
būtisku pašvaldības izdevumu
daļu – 55,8% no kopbudžeta,
taču tie spēj nodrošināt tikai
iestāžu tīkla un programmu
realizāciju izdzīvošanas
režīmā. Finansu līdzek ļu
virzība izglītībā tiek optimizēta
saskaņā ar principu “nauda
seko skolēnam”, taču iestāžu
uzturēšanas, apgūstamo
programmu dažādība un
ārpusstundu aktivitātes ir
objektīvs pamatojums
atšķ irībām 1 skolēna
izmaksām katrā konkrētā
skolā.

Viena skolēna izmaksa
skolā

Skola Ls

Vidusskola 268,-
Ģimnāzija 359,-
2.vidusskola 369,-
Bērzu pamatskola 272,-
Pamatskola 308,-
Vakara maiņu
vidusskola 195,-

Pilsētas skolās mācās 591
audzēknis no citām
pašvaldībām, savukārt citu
pašvaldību skolas apmeklē 75
Gulbenē pierakstītie bērni.
Problēmas sagādā pašvaldību
savstarpējo norēķinu kārtības
pārkāpumi.

Izglītības iestādēs strādā
kvalificēti pedagoģ iskie
darbinieki.

Tuvākajā nākotnē pilsētā
nepieciešams risināt vairākas
būtiskas problēmas:
§ Skolu tīkla reorganizācija,
§ Optimā la finansē juma

sadale,
§ Konkurences sama-

zināšana klašu komplek-
tēšanā sākumskolas
posmā,

§ Mācību sasniegumu
kvalitātes pilnveidošana,

§ Mācību vides uzlabošana.

Informācija par Gulbenes
mākslas skolu

No 2001.gada 1.septembra
mākslas skolā mācās 170
audzēkņ i t.sk. 1.klasē
iestājušies 58 audzēkņi no tiem
17 Jaungulbenē.

Pašapmaksas grupas
apmeklē 24 7-8 gadus veci
bērni.

Skolās strādā 12 pedagogi
un māca sekojošus mācību
priekšmetus:
§ Zīmēšanu,
§ Gleznoљanu,
§ Kompozīciju,
§ Mākslas valodas pamatus,
§ Veidoљanu,
§ Darba materiālā – fajansa
un porcelāna apgleznošana,
keramiku, tekstili ju (zīda
apgleznošanu, rokdarbus,
papīra mākslu,
§ Stikla apstrāde.

Mākslas skolu beidzot
2001.gada jūnijā 24 audzēkņi ir
izstrādājuši nobeiguma darbu
un saņēmuši skolas beigšanas
apliecību pēc 5 gadu mācību
programmas apgūšanas. Pēc 4
gadu mācību programmas
apgūšanas apliecības izsnieg-
tas 17 audzēkņiem t.sk. 13
audzēkņiem Jaungulbenē.

Mācību gads mākslas skolā
ir no septembra līdz maija
mēnesim plus plenērs vasarā.
Stundas notiek vakaros pēc
mācībām vispārizglītojošās
skolās.

Mākslas skola ar audzēkņu
darbiem piedalās Latvijas un
Starptautisko bērnu un jauniešu
mākslas konkursos, izstādēs,
Gulbenes pilsētas svētkos un
citos pasākumos.

2001.gada maijā organizēta
Mākslas dienām veltīta izstāde
ar mākslinieces Irēnas Lūses
piedalīšanos.

Mūzikas skolā veiktais
darbs 2001.gadā

Skolā mācījās 250

audzēkņ i. Strādā ja 24
pedagogi. Audzēkņi apguva
klavierspēli, vijoļspēli, akor-
deona spēli, flautas spēli,
klarnetes spēli, saksofona
spēli, trompetes spēli, mežraga
spēli, tubas spēli, tenora spēli,
kora dziedāšanu un
kompozīciju, kā arī mūzikas
teorētiskos priekšmetus –
mūzikas mācību, solfedžo un
mūzikas literatūru.

Skolā darbojas arī
kamerorķestris un lauku
kapela.

Mācību gada laikā notika
aktīva koncertdarbība. Audzēk-
ņu koncerts Rīgas teātrī – klubā
“Hamlets”, koncerts Rīgā Zelta
zālē.

Zēnu koris ir kora skates
laureāts, kur izcīnījis 1.vietu,
tādē jādi gūstot iespē ju
piedalīties laureātu koncertā
Rīgā LVU aulā.

Pūšamo instrumentu spēles
audzēkņi ar pūtēju orķestri
“Deksme” piedalījuš ies
koncertos Čehijā.

Skolas audzēkņi ar labiem
rezultātiem piedalās arī
konkursos. 6.klavieru klases
audzēknis Rihards Plešanovs ir
Starptautiskā pianistu konkursa
laureāts Ruānā (Francija).
5.vijoles klases audzēkne Ilze
Gagaine ir Vidzemes zonas
vijolnieku konkursa un Siguldas
Starptautiskā Jauno izpildītāju
konkursa diplomande.

Skolā notika profesionālu
mākslinieku koncerti.
Akordeonista Sergeja
Federenko koncerts, barona
mūzikas koncerts Gulbenes
katoļu baznīcā, pūtēju kvarteta
Shady Brass Q koncerts.

Valsts investīciju
programmas izpilde

Gulbenes pilsētas
ūdenssaimniecības investīciju
projekts tika īstenots,  periodā
starp tehniski ekonomiskās
izpētes izstrādi 1997.gadā un
investīciju projektu lielākās
daļas pabeigšanu 2002.gada
1.jū l i jā. Dažu investīciju
komponenšu, kā ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un papla-
šināšana, turpināsies 2003.-
gadā.

Gulbenes pilsētā 2001.gadā
dzīvoja 9604 iedzīvotā j i.
Salīdzinā jumā ar projekta
uzsākšanas gadu iedz īvotāju
skaits ir samazinājies par 303
cilvēkiem. Aptuveni 73%
pilsētas iedzīvotāju saņem
centralizētu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus.
Kanalizācijas abonentu skaits ir
nedaudz lielāks. Tam par
iemeslu ir divas ūdensapgādes
sistēmas – centrā lā un
dzelzceļa, kurām ir divi dažādi
ūdens ieguves avoti un
apkalpojošie uzņēmumi, bet
notekūdeņu savākšanas
sistēma ir kopēja. Dzelzceļa
sistēma apkalpo aptuveni 1000
iedzīvotājus ar kopējo vidējo
patēriņu 15m3/d, taču šobrīd
notiek sarunas par šīs sistēmas
nodošanu ūdenssaimniecības
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uzņēmuma “Alba” pārziņā.
Gan iedzīvotā ju skaita

samazināšanās dēļ, gan
mērītāju uzstādīšanas un tarifu
paaugstināšanās rezultātā
dzeramā ūdens patēriņš ir
samazinājies divas reizes, un
2001.gadā tas sasniedza vidēji
503 m3/d (šis patēriņš ir pirms
atdzelžošanas stacijas
nodošanas ekspluatācijā.
Iespējams, ka uzlabojoties
ūdens kvalitātei, patēriņš varētu
celties).

Notekūdeņu vidējā plūsma
ir palikusi nemainīga 2000 m3/
d, no kā var secināt, ka inflācija
kanalizācijas tīklos ir aptuveni
trīs reizes augstāka kā
patērētais un sistēmā
novadītais ūdens. Pašvaldībai
ir ieteicams vēl neizmantotās
investīcijas novirzīt kanali-
zācijas tīklu rekonstrukcijai un
infiltrācijas samazināšanai.
Vā jākie tīklu posmi tika
konstatēti kanalizācijas tīklu
izpētē, līdz ar to darba apjoms
ir zināms.

Saskaņā ar tehniski
ekonomiskā pamatojuma
ieteikumiem investīcijas tika
plānotas sekojošām ūdens-
apgādes komponentēm: jaunu
aku un dzeramā ūdens
atdzelžošanas stacijas izbūvei,
ūdensvada no akām līdz
atdzelžošanas iekārtām izbūvei
un noplūžu identifikācijai un
tehniski sliktāko vadu
nomaiņai, un kanalizācijas
komponentēm: jaunu notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtu un
spiedvada izbūvei, galvenās
kanalizācijas sūkņu stacijas
rekonstrukcijai, alus darītavas
un slimnīcas pieslēgumam
centralizētajai sistēmai, kā arī
tīklu paplašināšanai. Kopējās
paredzētās investīcijas šo
plānu ieviešanai bija 2,7 milj.
Latu.

Projektu pabeidzot, var
secināt, ka principā investīciju
projekta mērķi ir sasniegti, jo:
§ Ir izbūvēta jauna

dzeramā ūdens attīrīšanas
stacija, kura nodroš ina
dzeramā ūdens kvalitāti
atbilstoši Latvijas dzeramā
ūdens standartam un ES
direktīvas prasībām.
§ Ir izbūvētas un

aprīkotas divas jaunas
artēziskās akas un nomainīts
aprīkojums 2 esošajās akās,
izbūvēts jauns tīrā ūdens
rezervuārs un otrā pacēluma
sūkņu stacija, kas nodrošina
nepieciešamo ūdens ieguvi,
rezervi un spiedienu tīklā.
§ Notiek ūdens patēriņa

uzskaite, jo ūdens ņemšanas
vietā, atdzelžošanas stacijā un
uz visiem māju ievadiem ir
uzstādīti ūdens mērītāji.
§ Ir izbūvētas jaunas

notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kas nodroš ina
normatīvu attīrīšanu, t.sk.
slāpek ļa un fosfora
samazināšanu līdz ES
pilsētvides notekūdeņu
attīrīšanas direktīvas prasībām
pilsētām virs 10000 CE, kā arī
nodrošināta atbilstoša dūņu
apstrāde un uzglabāšana.

§ Ir rekonstruēta galvenā
kanalizācijas sūkņu stacija un
nodrošināta galvenā spiedvada
uz NAI darbība.
§ Pilsētas slimnīca ir

pieslēgta centralizētais pilsētas
kanalizācijas sistēmai, un
sagatavošanā ir tehniskais
projekts alus darītavas un tās
apkārtnē esošo objektu
pieslēgšanai.
§ I n s t i t u c i o n ā l ā s

attīstības projekta ietvaros
ūdenssaimniecības uzņēmums
ir uzlabojis pārvaldes un
uzskaites sistēmu.
§ Attiecībā uz esošo tīklu

rekonstrukciju un papla-

Avots Procentuāli, Piešķirts, Piešķirts, milj. Investēts, %
% milj. LVL Citā valūtā

Valsts budžets 30 0,855 -
Pašvaldība 8 0,213 -
“Alba” (ūdens
uzņēmums) 4 0,114 -
Latvijas Vides
aizsardzības fonds 0,2 0,010 - 100
Dānijas Vides
aizsardzības aģentūra 25 0,713 5,820 +0,337+0,299

+0,208…+ ….DKK
ES Phare LSIF 13 0,351 …EUR
Nefco 7 0,203 0,295 EUR
Latvijas Vides investīciju
fonds 4 0,101 -
Nefco dāvinājums 8,8 0,242 2,250+DKK
KOPĀ: 100

š ināšanu, invest īciju
programmā ir paredzēti līdzekļi,
taču to apguve nav notikusi
saskaņā ar plānoto laika
grafiku, tādē jādi sākotnēji
izvirzītie mērķi ir sasniegti tikai
daļēji:
§ Ūdensapgādes tīklam

ir izstrādāts datormodelis, ar
kura palīdzību ir atrastas
noplūdes vietas tīklā, noteikti
rekonstruējamie tīklu posmi, kā
arī to var izmantot jaunu tīklu
konfigurācijas aprēķinam. Līdz
š im pilsēta ir nomainījusi
nefunkcionē jošos tīklu
aizbīdņus un ugunsdzēsības
hidrantus, kā arī rekonstruējusi
salīdzinoš i nelielus tīklu

posmus (veco dzelzs
cauruļvadu nomaiņa).
§ Kanalizācijas tīklā tika

veikta TV inspekcija un
skalošana, lai noteiktu tīkla
vā jos posmus. Principā,
izmantojot šo ziņojumu, ir
iespē jams izveidot rekon-
struējamo posmu sarakstu un
darba plānu. Tomēr, šobrīd
iespē jamais t īklu papla-
šināšanas plāns nav izstrādāts.
Kopīgā investīciju summa
projektu pabeidzot ir Ls 2,739
milj. Projekta finansu avoti, to
piešķirtās summas un līdz šim
apgūtais finansējums ir
sekojošs:

Tehniski ekonomisko
pamatojumu (TEP) izstrādāja
dāņu firma “NNR” 1996.-
1997.gadā, un to finansēja
Dānijas Vides aizsardzības
aģentūra. Izpētē tika konstatēts
ūdenssaimniecības stāvoklis
1997.gada sākumā un attiecīgi
tika izstrādāta ilgtermiņa
investīciju programma un
prioritāra īstermiņa investīciju
programma, kurā ņemti vērā
nepieciešamie uzlabojumi un
iedzīvotā ju maksātspē ja.
Saskaņā ar izpētes
secinājumiem tika piesaistītas
investīcijas projekta realizācijai.

Projekta vad ība tika
realizēta, sadarbojoties
Gulbenes pašvaldībai, ūdens
uzņēmumam “Alba” un
uzņēmumam “Vides Projekti”
programmas 800+ ieviešanas
vienību.

Veiktie pasākumi teritorijas
attīstībā

Teritorijas att īstības
plānošanas valsts mērķdotāciju
piešķ iršanas komisijas
2000.gada 17.maija lēmumu
Nr.15 (Prot. Nr.16. 5&)
Gulbenes pilsētas pašvaldībai
tika piešķirti Ls 7000,-. Par
piešķirtajiem līdzekļiem tika
veikta O.Kalpaka – Parka-
Litenes –Nākotnes ielu kvartālu
un Kalna ielas kvartā la
topogrāfisko uzmērīšanu un
materiālu iegādi. Topogrāfiskā
uzmērīšana ir nepieciešama, lai
perspektīvā varētu izstrādāt
detā lo plānojumu š iem

kvartā l iem. Topogrāfiskā
uzmērīšana tika uzsākta
2000.gada nogalē un pabeigta
2001.gada sākumā.
Topogrāfisko uzmērīšanu veica
Valsts Zemes dienests.

Bez š iem pasākumiem
2001.gadā tika iegādāta
AutoCAD Map
datorprogramma, ar kuras
palīdzību var apstrādāt iegūto
informāciju un veidot datorizētu
datu bāzi plānošanas
vajadzībām.

Lai varētu darboties ar
AutoCAD Map datorprog-
rammu bija jāapmāca
speciālists. Mainoties likum-
došanai un sekojot jaunākajām
tendencēm tika apmeklēti
dažādi semināri, kuros varēja
iegūt nepieciešamo informāciju
un dalīties pieredzē.

Piešķirtajai mērķdotācijai ir
jābūt līdzfinansējumam no
pašvaldības puses. Visiem
šiem pasākumiem Gulbenes
pilsētas pašvaldības līdz-
finansējums 2001.gadā bija Ls
2213,83.

Pašvaldības nekustamā
īpašuma novērtējums laika

posmā no 1999.gada
1.janvāra līdz 2002.gada

1.janvāra
Kopumā Gulbenes pilsētas

pašvaldība ir reģ istrē jusi
Zemesgrāmatu nodaļā 166
daudzdzīvokļu un viendzīvokļu
dzīvojamās mājas, no tām 25
daudzdzīvokļu un viendzīvokļu

dzīvojamās mājas ir noņemtas
no pašvaldības bilances, jo
viņas ir 100% privatizētas.

Pašvaldība ir reģistrējusi uz
sava vārda īpašumā 5
nedzīvojamā fonda ēkas, no
tām 4 ir privatizētas vai atrodas
privatizācijas procesā.

Pašvaldība ir reģistrējusi 5
nekustamos īpašumus Zemes-
grāmatu noda ļā un tie ir
atsavināti ar dažādām atsavi-
nāšanas metodēm.

Pašvaldība ir reģistrējusi 22
zemes gabalus īpašumā kurus
ir nodevusi privatizācijai vai arī
tie atrodas privatizācijas
procesā.

Divu gadu posmā ir
novērojams pašvaldības
dzīvojamā fonda samazi-
nā jums, kas ir saistīts ar
dzīvok ļu privatizāciju. Uz
01.01.2002. ir privatizēti 70%
no kopējā dzīvokļu skaita.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās ir dzīvokļi, kas pieder
pilsētas pašvaldībai ar katru
gadu šo dzīvokļu stāvoklis
pasliktinās, jo šajos dzīvokļos
un koplietošanas telpās
finansiālo līdzekļu trūkuma
rezultātā nav veikts remonts.

Tiek veikti tekošie darbi, lai
varētu iereģ istrēt Zemes-
grāmatu nodaļā nereģistrētos
īpašumus, kopumā uz
01.01.2002. ir reģistrēti 252
dažādi nekustamie īpašumi uz
pašvaldības vārda.

1999.gada 9.septembr ī
Gulbenes pilsētā tika

apstiprināts zemes vērtību
zonējums līdz ar ko zemes
kadastrālā vērtība Gulbenes
pilsētā ir pieaugusi 2 līdz 5
reizes līdz ar to arī pilsētas
pašvaldības īpašumā esošo
zemju vērtība ir palielinājusies.

Gulbenes pašvaldības
administratīvajā teritorija
aizņem 1189,8 ha, tai skaitā:
Lauksaimniecībā izmantojamā
Zeme  136,7 ha
Meži 67,3 ha
Krūmāji 76,5 ha
Purvi 17,7 ha
Zem ūdeņiem 23,7 ha
Zeme ēkām un pagalmiem
340,7 ha
Ielas un ceļi 114,8 ha
Pārējās zemes 412,4 ha

Pašvaldības līdzdalība
sadarbības projektos,

iestādēs un uzņēmumos
1. Pašvaldība kopā ar

nodarbinātības dienestu
realizēja projektu “Veco ļaužu
aprūpes centra izveide
Gulbenes pilsētā”.

2. Pašvaldība kopā ar
Karalienes Julijanas fondu un
nodarbinātības dienestu
realizēja projektu “Gulbenes
NVO apvienības centrs”.

3. Pilsētas pašvaldība
kopā ar rajona pašvaldību un
nodarbinātības dienestu
realizēja projektu “Gulbenes
novada novadpētniecības
muzeja rekonstrukcija”.

4. Pilsētas pašvaldība
kopā ar Sarosa fondu un
bibliotēku realizēja projektu
“Informācijas centra izveide
bibliotēkā”.

5. Pašvaldība kopā ar
pasaules banku realizē ja
projektu “Gulbenes ģimnāzijas
renovācija”.

6. Pašvaldība kopā ar
nekustamā īpašuma aģentūru
realizēja projektu “1.bērnu-
dārza ēkas renovācijas darbi”.

7. Pašvaldība kopā ar
nodarbinātības dienestu
realizēja “Gulbenes pamat-
skolas sporta zā les
rekonstrukciju”.

8. Pilsētas pašvaldība
kopā ar nodarbinātības
dienestu un labiekārtošanas
iestādi realizē ja projektu
“Emzes un Spārītes parka
rekonstrukcija un sakopљana”.

9. Pilsētas pašvaldība
kopā ar nodarbinātības
dienestu un Karalienes
Julijanas fondu realizē projektu
“Maznodrošināto centra izveide
Gulbenes pilsētā”.

Par pasākumiem, lai
veicinātu iedzīvotāju

informētību par pašvaldības
darbību un viņu iespējām

piedalīties lēmumu
apspriešanā

Gulbenes pilsētas
pašvaldība daudz strādājusi pie
tā, lai katrs Gulbenes pilsētas
iedzīvotājs saņemtu patiesu,
pilnīgu un savlaicīgu
informāciju par pašvaldības
darbu, pieņemtajiem un
apspriešanā esošajiem
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lēmumiem, pašvaldības
iestāžu darbību, pašvaldības
organizētajiem pasākumiem un
citiem tikpat svarīgiem
jautājumiem.

Pašlaik Gulbenes pilsētai
tiek veidota mājas lapa, kurā
katrs interesents varēs saņemt
nepieciešamo informāciju par
domes struktūru, vadību,
izpildvaru, strādā jošajām
komisijām un komitejām,
domes deputātu pieņemšanas
laikiem, budžetu, pieņemtajiem
un apspriešanā esošajiem
lēmumiem un saistošajiem
nolikumiem, par pašvaldības
iestādēm (plašāka informācija
atrodama saitēs) un izglītības,
kultūras un sporta pasākumiem
tekošajā mēnesī.

Domājot par iedzīvotāju
informētības līmeņa celšanu
(saistībā ar pašvaldību) no
1996.gada maija tiek izdots
Gulbenes pilsētas domes
ikmēneša izdevums “Vēst-
nesis”, kurš līdz šā gada
februāra numuram iznāca A4
formātā uz 4 lpp., bet pašlaik
A3 formātā uz 8 lpp., 4000 eks.
Izdevums tiek izplatīts visu
daudzdzīvokļu māju iedzīvo-
tājiem un vairākās tirdzniecības
un pakalpojumu sniegšanas
vietās pilsētā, tā kā ir pieejams
viesiem pilsētniekiem. No šā
gada februāra mēneša
izdevumā līdztekus domes
oficiālajai informācijai (lēmumi,

lēmumprojekti, pašvaldības
iestāžu informācija) un domes
darbiem un iecerēm (domes
deputātu, domes priekš-
sēdētā ja, priekšsēdētā ja
vietnieka, izpilddirektora un
domes speciālistu viedokļi un
darba atskaites), publicēti
apraksti par pilsētas viesiem
(citu pilsētu vadītāji, ministri,
saeimas deputāti, zinātnieki un
mākslinieki), rubrika – “Savai
pilsētai”, kurā saistoši stāstīts
par kādas iestādes,
uzņēmuma, pilsētas iedzīvotāja
ieguldījumu dzimtajai pilsētai, tā
(-s) darbu pilsētas vārda
nešanā ārpus rajona vai valsts
robežām. Rubrikā “Tavs vārds”
par pašvaldības iestāžu
labākajiem darbiniekiem – gan
par vadītājiem, gan melnā
darba veicējiem (piem. pilsētas
labāko sētnieku, Gulbenes
pilsētas bibliotēkas direktori).
Izdevumā vieta rasta arī
jauniešu domām par dzīvi
pilsētā, par problēmām un to
(jauniešu skatījumā) risi-
nā jumiem rubrikā “Kopā
vieglāk”. Lasītājiem iepati-
kusies rubrika “Laika rats”, kurā
interesantā formā par pilsētas
vēsturi (nākamgad Gulbenei –
75, Mazbānītim – 100), kā arī
kultūras un sporta pasākumu
kalendārs visam mēnesim.
“Vēstnesis” saņem lielu
daudzumu iedzīvotāju zvanu un
vēstu ļu ar dažādiem jau-

tājumiem, kuru atbildes tiek
publicētas izdevumā, vai arī tiek
atbildēts pašam interesantam
tiešā veidā. Pašvaldība ar laiku
domā apmierināt iedzīvotāju
vēlmi un izdot laikrakstu divas
reizes mēnesī.

Arī vietē jo laikrakstu
“Dzirkstele” (SIA “Dzirkstele”
1991.), kurš iznāk trīs reizes
nedēļā A3 formātā uz 12 lpp.,
4100 eks., pašvaldībai
izveidojusies teicama sadar-
bība. “Dzirkstele” žurnālisti
piedalās visās domes sēdēs,
domes priekšsēdētāja tikšanās
ar uzņēmējiem, kā arī pilsētai
svarīgos pasākumos un
tikšanās, lai visu to atspoguļotu
laikraksta lapaspusēs pēc
iespē jas pilnīgāk un
savlaicīgāk. Laikrakstam ir divi
izdevumi Madonas (“Madonas
ziņas” 2450 eks.) un Alūksnes
(“Alūksnes ziņas” 2000 eks.)
rajonos. Arī tajos bieži vien
parādās informācija par
Gulbenes pašvaldību un tās
darbiem (piemēram, “Putnu
pilsētu dienas” vai Malienas
atkritumu poligona izveides
sakarā). “Dzirkstelē”, katrā
izdevumā pašvaldības
informācijai vai informācijai par
pašvaldību ir izvēlēta ziņu
lapaspuse un vieta īsziņās.
Pāris reižu mēnesī laikraksta
otrajā lapaspusē tiek
nopublicēts domes speciālistu
viedoklis tajā vai citā jautājumā

un žurnā l istu komentāri.
“Dzirksteles” korespondenti
informāciju par pašvaldības
darbiem un iecerēm, kā arī
notikumiem un pasākumiem
pilsētā iegūst no domes
vadības un speciālistiem, kā arī
domes preses sekretāres.
“Dzirksteles” redaktore atzīst,
ka līdz ar pilsētas domes
jaunizveidoto (februāra
mēnesī) preses sekretāres
vienību, kas arī ir pašvaldības
lēmums, lai veicinātu
iedzīvotāju informētību par
pilsētas domes darbību,
laikrakstam iegūt nepiecie-
šamo informāciju k ļuvis
vienkāršāk un ātrāk.

Otrs tikpat svarīgs
pašvaldības informācijas no-
drošinājums iedzīvotājiem ir
Gulbenes televīzija – SIA “TV
–11.kanāls”.  televīzija raida
Gulbenes pilsētā un 40 km
rādiusā ap pilsētu. Potenciālā
televīzijas auditorija ir nemazāk
kā 50000 skatītāju Gulbenes
rajonā, daļēji Alūksnes, Balvu
un Madonas rajonos. Televīzija
veido ziņu raidījumus, kuri iznāk
ēterā divreiz nedēļā. Tiek
veidoti arī tematiskie raidījumi.
Līdzīgi kā ar SIA “Dzirkstele” arī
ar Gulbenes televīziju
pašvaldībai teicama sadarbība
ir jau no tās dibināšanas –
1993.gada. katrā raidījumā
vismaz 2-3 reizes parādās
pašvaldības informācija –

domes priekšsēdētāja detali-
zēta informācija par domes
sēdēm un to lēmumiem,
oficiā lā informācija, paš-
valdības un tās iestāžu
sludinājumi (bez maksas),
sižeti par pilsētu, problēmām,
risinājumiem, pilsētas viesiem
un daudz ko citu. Gulbenes
televīzija nodroš ina arī
tiešraides par aktuālu infor-
māciju, kurās piedalās domes
priekšsēdētājs vai vietnieks.
Ziņu raidījumos tiek izmantota
gan TV-11.kanāls gan pilsētas
domes sagatavotā informācija.
Pēc televīzijas īpašnieka
vārdiem, televīzijai nekad nav
bijis problēmu ar informācijas
iegūšanu, arī visa interesējošā
informācija tiek nodrošināta.

Gulbenes pilsētas tālāka
infrastruktūras sakārtošana un
labklājības līmeņa celšana
iedzīvotā j iem atkar īga no
pārdomātas investīciju līdzekļu
piesaistes un vietē jās
uzņēmē jdarbības attīstība
ražošanas un apkalpojošajā
sfērā.

Gulbenes pilsētas domes
priekšsēdētājs N.Stepanovs

Pielikumā Gulbenes
pilsētas domes struktūra un
Gulbenes pilsētas domes
informācija par divos
iepriekšējos gados izpildīto
budžetu.

GULBENES PILSĒTAS
DOME

Vēlēšanu komisija

Komisijas:
1. Administratīvā - 5 cilv.
2. Denacionalizācijas - 7 cilv.
3. Valsts un pašvaldību īpašumu
objektu privatizācijas - 5 cilv.
4. Pieraksta - izraksta - 5 cilv.
5. Dzīvojamo māju
privatizācijas - 5 cilv.
6. Zemes - 7 cilv.
7.Reliģisko lietu komisija - 7 cilv.
8. Narkomānijas apkarošanas - 7 cilv.

Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja
vietnieks

Izpilddirektors

Komitejas:
1. Finansu - 5 dep.
2. Tautsaimniecības  - 5 dep.
3. Izglītības, kultūras un
sporta - 5 dep.
4. Sociālā  - 5 dep.

Bāriņtiesa

Galven.spec.kult.,
izglītīb. un sporta

jautājumos

1.Vispārizglīt.
skolas - 6
2.Mūzikas sk. - 1
3.Mākslas sk. - 1
4.Pirmsskolas
iestādes - 3
5.Kultūras nams - 1
6.Stadions - 1
7. Bibliotēka - 1
8. Interešu centrs - 1

Sociālās aprūpes
nodaļa

Sociālās aprūpes
centrs

Dzimtsarakstu
nodaļa

Galv.spec.juridis-
kajos jautājumos

Galv.spec.ekono-
miskos

jautājumos

Grāmatvedības
nodaļa

Galv.spec. ārējo
sakaru jautājumos

Galv.spec.pašvald.
projektu izstrādē
un koordinācijā

Zemes ierīcības
nodaļa

Būvvalde

Vispārējā nodaļa

Dzīvojamo māju
privatizācijas

komisija

Labiekārtošanas
iestāde

Uzņēmumi:
1. PU “Jumis”
2. SIA “Alba”

PIELIKUMS
Gulbenes pilsētas domes struktūra
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Gulbenes pilsētas domes informācija par divos iepriekšējos gados izpildīto budžetu
Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumi

Pārskats par divos iepriekšējos gados izpildīto budžetu
Speciālais budžets

Klasifikācijas Ieņēmumu veids Izpilde 1999.g. Izpilde 2000.g. Izpilde 2001.g. Plāns 2001.g.
kods
01.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 641510 652726 728825 720500
04.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 12250 67309 42054 24322
04.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām 12608 46000 45122
04.2.0.0. Īpašuma nodoklis 32863
04.3.0.0. Zemes nodokļa parādu maksājumi 2608 579 451 3876
05.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 3614 14896 5944 5600
09.4.0.0. Pašvaldību nodevas 1591 3499 5611 7000
09.5.0.0. Maksājumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un

citi pašu ieņēmumi 111238 107147 102817 101411
09.6.0.0.  Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 55404 67395 56470 81208
09.9.0.0. Pārējās valsts (pašvaldību) nodevas 704 658 575 2700
10.0.0.0. Sodi un sankcijas 911 402 482 1000
12.1.0.0. Pārējie ieņēmumi 7571 7502 3250
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nekustāmā īpašuma pārdošanas 8258 12893 5984 10000
18.1.2.1. Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem

pakalpojumiem 81290 95416 99005 103726
18.1.2.3. Pārējie norēķini 7410 6000 8150 8150
18.2.2.3. Mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības

projektu izstrādāšanai un realizēšanai 1750 1750
18.2.2.4. Mērķdotācijas investīcijām pilsētām un pagastiem 56000 56000
18.2.2.9. Pārējās mērķdotācijas 739220 892634 530513 530513
18.4.0.0. Maksājumi no citiem budžetiem 62265 62265

Aizņēmums Gulbenes ģimnāzijai no Pasaules bankas siltināšanai 85831
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 6058 258968 236525 236525
KOPĀ IEŅĒMUMI 1712500 2278961 1996923 2004918

Klasifikācijas kods         Izdevumu veids Izpilde 1999.g. Izpilde 2000.g. Izpilde 2001.g. Plāns 2001.gadam
01.000. Vispārējie valdības dienesti, kopā 135424 143305 168036 172749
04.000. Izglītība, kopā 814467 999866 1025850 1043487
04.110. Pirmsskolas izglītības ietādes 193938 203515 231590 235709
04.211. Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas 518281 668793 635603 646935
04.421. Bērnu mūzikas un mākslas skolas 78471 101622 115689 117460
04.422. Sporta skolas 10000 10000
04.423. Pārējie interešu izglītības pasākumi 360 8510 8922
04.500. Izglītības iestāžu palīgdienesti 23417 25936 24458 24461
06.000. Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana, kopā 48617 57052 65224 71505
06.144. Pagaidu sabiedriskie darbi 3442 5798
06.150. Sociālie pabalsti, sociālā palīdzība 13834 18737 21425 26345
06.220. Vecu ļaužu uzturēšanās iestādes 8124 8655
06.240. Sociālās aprūpes citas izmitināšanas vietas 9797 10205
06.250. Sociālās aprūpes pakalpojumi 4112 4888 13552 13994
06.251. Sociālās palīdzības dienesti 10371 10379 9884 9885
06.260. Pārējās sociālās aprūpes iestādes 6450 6244 8389 8404
06.320. Bāriņtiesas un pagasttiesas 2284 2351 2177 2672
07.000. Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība, kopā 162884 510495 309886 339833
07.100. Dzīvokļu un komunālā saimniecība 134517 476171 267299 296619
07.400. Ielu apsaimniekoљana 28367 34324 42587 43214
08.000. Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija, kopā 108230 147084 183446 187264
08.120 Sporta pasākumi 13989 22169 26582 26801
08.210 Bibliotēkas 44109 58055 79436 80685
08.230. Kultūras pilis, nami, klubi 32782 33428 50038 52123
08.270. Pārējās kultūras iestādes, kas nav klasificētas iepriekš 17350 33432 27390 27655
09.000. Kurināmā un enerģētikas dienesti un pasākumi, kopā 63832 131029 141492 142480
09.300. Kurināmā un enerģētikas pasākumi, kas nav klasificēti iepriekš 35675 7506 8000
09.300. Ārējā aizņēmuma atmaksa 18457 105429 108386 108880
09.300. Iekšējā aizņēmuma atmaksa 9700 25600 25600 25600
12.000. Transports, sakari, kopā 1026
12.100. Dotācija sabiedriskā transporta organizācijām 1026
13.000. Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti, kopā 3022 3025
13.500. Darba tirgus administrēšana 3022 3025
14.000. Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti pamatgrupās, kopā 119052 53605 41682 44575
14.120. Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 22225 25166 17266 17468
14.180. Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa 94928 25529 19156 21107
14.321. Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem

pakalpojumiem 1899 2910 5260 6000
Kopā izdevumi 1453532 2042436 1938638 2004918

Līdzekļu veids Atlikums uz 1999.gads 2000.gads 2001.gads Plāns 2001.gadam Līdzekļu atlikums
1999.gada uz 2001.gada
1.janāri 31.decembri

Ieņēmumi Izdevumi Ieņēmumi Izdevumi Ieņēmumi Izdevumi Ieņēmumi Izdevumi
Īpašiem mērķiem iezīmēti līdzekļi,
kopā, t.sk. 18478 143841 142019 211165 139797 191159 230237 173956 265624 52590
- privatizācijas fonds 8613 17000 15278 97530 33244 26819 72760 25000 99621 28680
- dabas resursu nodoklis - 2941 2000 5075 1269 9812 11179 8500 13247 3380
- autoceļu fonds - 52781 44903 59108 54686 75011 76950 62456 74756 10361
- pārējie 9865 71119 79838 49452 50598 79517 69348 78000 78000 10169
Dotācijas, ziedojumi, dāvinājumi 803 4765 4911 8649 8832 12597 12094 12600 13074 977
Pavisam kopā 19281 158513 156837 219814 148629 203756 242331 186556 278698 53567


