
Pielikums 2003.gada jūlijs/augusts

GULBENES PILSĒTAS 2002.GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS

Iestādes vadītāja ziņojums - Gulbenes pilsētas 2002.gada publiskais pārskats
Gulbenes pilsētas domes juridiskais statuss un struktūra

Gulbenes pilsētas dome sastāv no 11 deputātiem.
Nikolajs Stepanovs 060250-12567 Gulbenes pilsētas domes priekšsēdētājs Tautas partija
Valtis Krauklis 311060-12555 Gulbenes pilsētas domes

priekšsēdētāja vietnieks Tautas partija
Māris Sliede 150467-12567 SIA �Rubate� direktors Tautas partija
Uldis Kaminskis 250162-12560 CSDD Gulbenes nodaļas priekšnieka vietnieks TB/LNNK
Egils Čakars 220456-12551 Gulbenes rajona padomes konsultanats sporta darba

jautājumos Tautas partija
Aivars Mednis 051055-12559 Gulbenes vidusskolas direktors Tautas partija
Aloizs Priedeslaipa 270453-12551 Vidzemes Valsts militārā dienesta Gulbenes

pārvaldes vadītājs Kristīgi demokrātiskā savienība
Dailis Kadilis 070266-12550 VUGD Gulbenes nodaļas ugunsdzēsējs Tautas partija
Irina Zeibārte 180359-12559 Gulbenes vēstures un mākslas muzeja galvenā

krājumu glabātāja Tautas partija
Jānis Ločmans 111155-12588 Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu Gulbenes elektrisko tīklu

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

strādnieku partija

Dome no domes deputātiem
ievēl domes priekšsēdētāju�
atbrīvoto vietnieku� 11 pastāvīgo
komiteju locekļus.

Lai nodrošinātu savu darbību
un sagatavotu jautājumus
izskatīšanai domes sēdēs, dome
izveido šādas pastāvīgās komi-
tejas:

finansu komiteju� kas sastāv no
5 deputātiem: Nikolajs Stepanovs
(komitejas priekšsēdētājs), Valtis
Krauklis, Jānis Ločmans, Uldis
Kaminskis. Māris Sliede

izglītības� kultūras un sporta
komiteju� kas sastāv no 5
deputātiem: Irina Zeibārte, Aloizs
Priedeslaipa, Aivars Mednis, Egīls
Čakars, Uldis Kaminskis

tautsaimniecības komiteju� kas
sastāv no 5 deputātiem: Jānis
Ločmans, Nikolajs Stepanovs,
Valtis Krauklis, Imants Sprudzāns,
Māris Sliede

sociālo jautājumu komiteju�
kas sastāv no 5 deputātiem: Valtis
Krauklis, Dailis Kadilis, Aloizs
Priedeslaipa, Aivars Mednis,
Imants Sprudzāns

4. Pilsētas domes darbību�
saskaņā ar pašvaldības pārvaldes
struktūras shēmu nodrošina šādi
domes pārvaldes un tās iestāžu
darbinieki:

priekšsēdētājs�
atbrīvotais priekšsēdētāja

vietnieks�
izpilddirektors�
citas pārvaldes amatpersonas�

iestāžu (nodaļu� dienestu 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 nodrošina 3.nodaļā
norādītie� kā arī domes priekš-
sēdētāja norīkotie domes
darbinieki vai iestādes� ko
apstiprinājusi pilsētas dome�
saskaņā ar štatu sarakstu.

6. Pašvald ības funkciju
realizācijai pilsētas pašvaldībā ir
šādas pašvaldības iestādes un
uzņēmumi ar juridiskas personas
statusu:

1.SIA �Gulbenes Nami��
2.SIA �Gulbenes Viesnīca�,
3. 1.pirmsskolas iestāde,
4. 2.pirmsskolas iestāde

�Rūķītis�,
5. 3.pirmsskolas iestāde

�Ausek-lītis�,
6.Gulbenes ģimnāzija,
7.Gulbenes vidusskola,
8.Gulbenes 2.vidusskola,
9.Gulbenes Bērzu pamatskola,
10.Gulbenes pamatskola,
11.Gulbenes mūzikas skola,
12.Gulbenes mākslas skola,
13.Gulbenes vakara (maiņu)

vidusskola,
14.Gulbenes bibliotēka,
15.Gulbenes kultūras centrs,
16.Gulbenes stadions,
17.Labiekārtošanas iestāde,
18.Veco ļaužu dzīvojamā

māja,
Dzimtsarakstu nodaļa.
Iestāžu vadītāju algu likmes

nosaka saskaņā ar pilsētas domes
lēmumu.

7. Pašvaldības iestāžu tiesības
un pienākumi noteikti saskaņā ar
iestāžu nolikumiem� pašvaldības

uzņēmumu tiesības un pienākumi
- saskaņā ar uzņēmumu statūtiem,
kurus apstiprinājusi pilsētas dome.

8. Gulbenes pilsētas dome
piedalās ar savām kapitāla daļām
šādās uzņēmējsabiedrībās: SIA
�Alba�, BO SIA �Gulbenes �
Alūksnes bānītis� un SIA
�Gulbenes autobuss�.

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

• administratīvo komisiju 5
cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Valtis Krauklis � pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks.

Komisijas sekretāre:  Elita
Lapsa � pilsētas domes speciāliste
informācijas jautājumos.

Komisijas locekļi:  Egīls
Dīvāns � Gulbenes rajona policijas
pārvaldes pilsētas policijas
iecirkņa vecākais iecirkņa
inspektors; Imants Sprudzāns �
pilsētas domes zemes ierīcības
nodaļas vadītājs; Ināra Indričeva
� pilsētas domes sociālās aprūpes
nodaļas speciāliste darbā ar
bērniem, bāriņtiesas priekš-
sēdētāja.

• denacionalizācijas komisiju
7 cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Valtis Krauklis - pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks.

Komisijas sekretāre: Klaudija
Kalniņa � pašvaldības SIA
�Gulbenes Nami� grāmatvede.

Komisijas locekļi: Imants
Sprudzāns � pilsētas domes zemes

ierīcības nodaļas vadītājs; Harijs
Tomass �  pašvaldības SIA
�Gulbenes Nami� rīkotājdirektors;
Anna Korkla � VZD Vidzemes
reģionālās nodaļas kadastra
pārvaldes Gulbenes biroja zemes
ierīkotāja Gulbenes pilsētā; Māris
Supe � VZD Vidzemes reģionālās
nodaļas nekustamā  īpašuma
vērtēšanas un inventarizācijas
daļas novērtētājs; Jānis Ločmans
- Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu
Gulbenes elektrisko tīklu rajona
vadītājs.

• zemes komisiju 6 cilvēku
sastāvā:

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

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

Komisijas locekļi: Anna
Korkla - VZD Vidzemes
reģionālās nodaļas kadastra
pārvaldes Gulbenes biroja zemes
ierīkotāja Gulbenes pilsētā;
Nikolajs Stepanovs � pilsētas
domes priekšsēdētājs; Māris Supe
- VZD Vidzemes reģionālās
nodaļas Nekustamā īpašuma
vērtēšanas un inventarizācijas
daļas novērtētājs; Daila Putniņa �
pilsētas domes būvvaldes vadītāja.

• 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 grāmatvede.

Komisijas locekļi: Mētra
Buliņa � pilsētas domes speciāliste
uzskaites jautājumos; Zinaida
Borodkina � Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes
Gulbenes nodaļas vadītāja; Baiba
Kāposta � pilsētas dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas priekš-
sēdētāja.

•dzīvojamo māju privati-
zācijas komisiju 5 cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja:
Baiba Kāposta � pilsētas
dzīvojamo māju komisijas
priekšsēdētāja.

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

Komisijas locekļi: Harijs
Tomass - pašvaldības SIA
�Gulbenes Nami� rīkotājdirektors;
Valtis Krauklis � pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks; Māris
Supe - VZD Vidzemes reģionālās
nodaļas Nekustamā īpašuma
vērtēšanas un inventarizācijas
daļas novērtētājs.

• pašvaldību īpašumu objektu
privatizācijas komisiju 5 cilvēku
sastāvā:

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

Komisijas sekretāre: Ligita
Slaidiņa� pilsētas domes
speciāliste privatizācijas jautā-
jumos.

Komisijas locekļi: Imants
Sprudzāns � pilsētas domes zemes
ierīcības nodaļas vad ītājs;
Normunds Gaigals � pilsētas
domes būvvaldes teritoriāl-
plānotājs; Kārlis Baumanis � VAS
�Vidzemes ceļi� Gulbenes 26.CP
filiāles direktors.

• reliģisko lietu komisiju 7
cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
Vjačeslavs Bogdanovs � Romas
katoļu draudzes mācītājs.

Komisijas sekretāre: Baiba
Dzērve � Gulbenes vidusskolas
skolotāja

Komisijas locekļi: A t i s
Bambāns � luteriski evanģeliskās
draudzes mācītājs, Aloizs
Priedeslaipa � Vidzemes Valsts
militārā dienesta Gulbenes
pārvaldes vadītājs; Irina Zeibārte
� Gulbenes vēstures un mākslas
muzeja galvenā krājumu glabātāja,
Pareizticīgo draudzes pārstāvis;
Juris Komels - Baptistu mācītājs.

• narkomānijas apkarošanas
komisiju 7 cilvēku sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis
Ločmans- Ziemeļaustrumu
elektrisko tīklu Gulbenes
elektrisko rajona vadītājs.

Komisijas sekretāre: Ilze
Kalve � Gulbenes vidusskolas
skolotāja

Komisijas locekļi:
 Dainis Skarnelis � Gulbenes
rajona policijas pārvaldes
kriminālpolicijas kriminālo
noziegumu atklāšanas grupas
sevišķi svarīgu lietu inspektors,
Jānis Vītols � SIA �Langes�
direktors, Aivars Mednis �
Gulbenes vidusskolas direktors;
Ruta Abramova - 2.vidusskolas
skolotāja; Malda Rudina �
Gulbenes rajona policijas
pārvaldes nepilngadīgo lietu
galvenā speciāliste.
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Gulbenes pilsētas domes struktūra

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 - 6 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 centrs - 1
6.Stadions - 1
7. Bibliotēka - 1

Sociālās aprūpes
nodaļa

Veco ļaužu
dzīvojamā māja

Dzimtsarakstu
nodaļa

Galv.spec.juridis-
kajos jautājumos

Galv.spec.ekono-
miskos

jautājumos

Grāmatvedības
nodaļa

Galv.spec. ārējo
sakaru jautājumos,

pilsētas domes
�Vēstneša�

redaktore, preses
sekretāre

Galv.spec.pašvald.
projektu izstrādē
un koordinācijā

Zemes ierīcības
nodaļa

Būvvalde

Vispārējā nodaļa

Dzīvojamo māju
privatizācijas

komisija

Labiekārtošanas
iestāde

Uzņēmumi:
1. SIA
�Gulbenes
Nami�
2. SIA
�Gulbenes
Viesnīca�
3. SIA �Alba�

Galvenie darbības mērķi
Atskaites periodā Gulbenes
pilsētas pašvaldības galvenie
darbības mērķi: gādāt, lai
iedzīvotājus nodrošinātu ar
pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iespējām� radot
pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem nepieciešamās vietas un
apstākļus mācību iestādēs� sniegt
organizatorisko un finansiālo
palīdzību ārpusskolas mācību�
audzināšanas iestādēm� kultūras
un sporta iestādēm un
pasākumiem; organizēt iedzīvo-
tājiem komunālos pakalpojumus�
t.i.� ūdensapgādi un siltumapgādi�
sadzīves atkritumu un notekūdeņu
apsaimniekošanu� gādāt par
administratīvās teritorijas� ielu�
parku� skvēru, zaļo zonu un
kapsētu labiekārtošanu un tīrību;
nodrošināt iedzīvotāju sociālo
palīdzību un sociālo aprūpi� it īpaši
gādāt par veco un vientuļo ļaužu
nodrošināšanu ar vietām sociālās
aprūpes centrā; rūpēties par
bezdarba samazināšanos� kārtot

civilstāvokļa aktu reģistrāciju un
citas pašvaldības pastāvīgās
funkcijas saskaņā ar likumu �Par
pašvaldībām�.
Šo mērķu izpildei 2002.gadā
pilsētas pakļautībā darbojās 17
pastāvīgas iestādes: 3 pirmsskolas
izglītības� 6 vispārizglītojošās
skolas� mūzikas un mākslas
skolas� stadions� kultūras centrs�
bibliotēka� labiekārtošanas
iestāde� dzimtsarakstu nodaļa�
veco ļaužu dzīvojamā māja.
Gulbenes pašvaldības organizato-
risko struktūru un darba
organizāciju nosaka Gulbenes
pašvald ības Nolikums� kurš
apstiprināts 2001.gada 17.aprīlī, ar
labojumiem, kuri apstiprināti
2002.gada 14.novembrī.
Gulbenes pilsētas pašvaldības
turpmākā attīstība ir virzīta uz to,
lai tālāk uzlabotu un pilnveidotu
pakļauto iestāžu un uzņēmumu
materiāltehnisko bāzi, veicinātu
ceļu� ielu kapitālo remontu un
atjaunošanu, kā arī, lai radītu
jaunas darba vietas� samazinot

bezdarba līmeni (2002.gada
decembrī tas sasniedza 7�5% no
iedzīvotāju skaita darbaspējas
vecumā). Tik pat svarīga nozīme
ir siltumapgādes, ūdens un
kanalizācijas sistēmas� sadzīves
atkritumu savākšanas� notekūdeņu
un attīrīšanas sistēmas celtniecībai
un rekonstrukcijai.

Pašvaldības ieņēmumi un
izdevumi

Gulbenes pilsētas pašvaldības
2002.gada ieņēmumus galveno-
kārt veidoja ieņēmumi no
nodokļiem (39,94%)� mērķdo-
tācijas no valsts budžeta (46,16%)�
norēķini ar pašvaldībām (4,74%).
Nenodok ļu ieņēmumi un
pašvaldības iestāžu sniegto maksas
pakalpojumu ieņēmumi sastādīja
9,16% no kopējiem 2002.gada
budžeta ieņēmumiem. Salīdzi-
nājumā ar 2001.gadu� kopējie
ieņēmumi 2002.gadā palielinājās
par 17,4%. Palielinājums
galvenokārt saistīts ar valsts
mērķdotāciju Gulbenes ģimnāzijas

sporta zāles celtniecības
pabeigšanai. Plānotais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pieaugums pret
iepriekšējo gadu sastādīja 16,4 %�
nekustamā īpašuma nodokļa par
zemi un ēkām � 26,82 %.
2002.gada pamatbudžeta plānotie
ieņēmumi nebija izpildīti
sekojošos ieņēmumu veidos:
- Nekustāmā īpašuma nodoklis par
zemi par 10,74%� jeb Ls 2336. Tas
saistīts ar zemes īpašnieku,
galvenokārt, fizisko personu
maksātnespēju, kā arī bezsaim-
nieku zemes īpašumu.
-Maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem 3,64%, jeb Ls 3551. Nebija
izpildīti plānotie maksājumi par
pirmsskolas izglītības iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem - ēdināšanu.
 -Ienākumi no pašvaldības mantas
iznomāšanas par 12,8 %, jeb Ls
8958. Gulbenes pilsētas
pašvaldības uzņēmums ��Gulbenes
Nami�� 2002.gadā nerealizēja
plānoto siltumenerģijas dau-

dzumu, bet Gulbenes pilsētas
pašvaldības pamatbudžeta ieņē-
mumu neizpilde ir saistīta ar
realizēto siltumenerģijas dau-
dzumu attiecīgajā budžeta gadā.
26,4% no kopējiem ieņēmumiem
sastādīja mērķdotācijas pašval-
dības izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām.
Kopējie 2002.gada pamatbudžeta
plānotie ieņēmumi izpildīti 100,5
% apjomā. Salīdzinājumā ar
iepriekšējiem gadiem, 2002.gadā
pirmoreiz bija izdevies par 4,7 %
pārsniegt plānotos ieņēmumus par
izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem. Gulbenes pilsētas
pašvaldība, veicot norēķinus par
sniegtajiem izglītības iestāžu
pakalpojumiem, sadarbojoties ar
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas
fonda padomi, 2002.gadā bija
saņēmusi Ls 107167.
Gulbenes pilsētas pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi 2002.
gadā palielinājās par 17,4%
salīdzinājumā ar 2001.gadu.

Par divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu
Pamatbudžets

Ieņēmumi
Klasifikācijas Ieņēmumu veids Izpilde 2000.gadā Izpilde 2001.gadā Izpilde2002.gadā Plāns 2002.gadā
kods
01.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 652726 728825 848755 838817
04.1.1.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 67309 42054 22404 24956
04.1.2.0. Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām 12608 46000 69021 68030
04.2.0.0. Īpašuma nodoklis
04.3.0.0. Zemes nodokļa parādu maksājumi 579 451
05.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 14896 5944 8711 8600
09.4.0.0. Pašvaldību nodevas 3499 5611 4234 4000
09.5.0.0. Maksājumi no budžeta iestāžu

sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi 107147 102817 94049 97580

09.6.0.0.  Ienākumi no valsts un pašvaldību
 īpašuma iznomāšanas 67395 56470 61042 70000

09.9.0.0. Pārējās valsts (pašvaldību) nodevas 658 575 443 700
10.0.0.0. Sodi un sankcijas 402 482 425 500
12.1.0.0. Pārējie ieņēmumi 7502 573 1000
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību)

nekustāmā īpašuma pārdošanas 12893 5984 2462 2500
18.1.2.1. Norēķini ar citām pašvaldībām par

izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 95416 99005 107167 102380
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18.1.2.3. Pārējie norēķini 6000 8150 9200 9200
18.2.2.3. Mērķdotācijas pagastu, pilsētu un

rajonu teritoriālplānošanai un attīstības
projektu izstrādāšanai un realizēšanai 1750

18.2.2.4. Mērķdotācijas investīcijām pilsētām
un pagastiem 56000

18.2.2.5. Mērķdotācijas pašvaldībām saņemtas
no rajona padomēm 623294 623294

18.2.2.9. Pārējās mērķdotācijas 892634 530513 414349 414353
18.4.0.0. Maksājumi no citiem budžetiem 62265 31407 30407

Aizņēmums Gulbenes ģimnāzijai no
Pasaules Bankas siltināšanai 85831
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 258968 236525 58285 58285
KOPĀ IEŅĒMUMI 2278961 1996923 2355821 2354602

Izdevumi
Klasifikācijas  Izdevumu veids Izpilde 2000.gadā Izpilde 2001.gadā Izpilde 2002.gadā Plāns 2002.gadā
kods
01.000. Vispārējie valdības dienesti, kopā 143305 168036 174949 181381
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību

aizsardzība 3000 3000
04.000. Izglītība, kopā 999866 1025850 1588245 1594287
04.110. Pirmsskolas izglītības ietādes 203515 231590 270984 271795
04.211. Sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas 668793 635603 1140349 1143589
04.421. Bērnu mūzikas un mākslas skolas 101622 115689 137304 138539
04.422. Sporta skolas 10000
04.423. Pārējie interešu izglītības pasākumi 8510 10229 10768
04.500. Izglītības iestāžu palīgdienesti 25936 24458 29379 29596
05.000. Veselības aprūpe 234 500
06.000. Sociālā apdrošināšana un sociālā

nodrošināšana, kopā 57052 65224 70055 78011
06.144. Pagaidu sabiedriskie darbi 5798
06.150. Sociālie pabalsti, sociālā palīdzība 18737 21425 22434 26000
06.220. Vecu ļaužu uzturēšanās iestādes 8655
06.240. Sociālās aprūpes citas izmitināšanas vietas 9797 12764 12770
06.250. Sociālās aprūpes pakalpojumi 4888 13552 16189 16812
06.251. Sociālās palīdzības dienesti 10379 9884 11585 13450
06.260. Pārējās sociālās aprūpes iestādes 6244 8389 4978 5384
06.320. Bāriņtiesas un pagasttiesas 2351 2177 2105 3595
07.000. Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides

aizsardzība, kopā 510495 309886 103322 117885
07.100. Dzīvokļu un komunālā saimniecība 476171 267299 43120 54913
07.400. Ielu apgaismošana 34324 42587 22230 22300
07.500 Pārējie dzīvokļu un komunālās saimniecības

pakalpojumi, dabas un vides aizsardzības
pasākumi 37972 40672

08.000. Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija,
kopā 147084 183446 202066 207054

08.120 Sporta pasākumi 22169 26582 49351 50334
08.210 Bibliotēkas 58055 79436 76570 77250
08.220 Muzeji un izstādes 1793 2000
08.230. Kultūras pilis, nami, klubi 33428 50038 50453 53344
80.260 Tautas mākslas pašdarbības kolektīvu

vadītāju izdevumi darba algām un
sociālā nodokļa nomaksai 12616 12626

08.270. Pārējās kultūras iestādes, kas nav
klasificētas iepriekš 33432 27390 11283 11500

09.000. Kurināmā un enerģētikas dienesti un
pasākumi, kopā 131029 141492 136922 138480

09.300. Kurināmā un enerģētikas pasākumi, kas
nav klasificēti iepriekš 7506 4019 4020

09.300. Ārējā aizņēmuma atmaksa 105429 108386 107303 108860
09.300. Iekšējā aizņēmuma atmaksa 25600 25600 25600 25600
13.000. Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti,

kopā 3022 2609 2700
13.500. Darba tirgus administrēšana 3022 2609 2700
14.000. Pārējie izdevumi, kas nav atspoguļoti

pamatgrupās, kopā 53605 41682 30992 31304
14.120. Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 25166 17266 8893 8974
14.180. Pašvaldību ārējo parādu procentu nomaksa 25529 19156 7624 7630
14.321. Norēķini par citu pašvaldību izglītības

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2910 5260 14475 14700
KOPĀ IZDEVUMI 2042436 1938638 2312394 2354602

Pārskats par saņemtajiem aizdevumiem un saistībām
(latos)
Aizdevējs Mērķis Parakstīšanas  Atmaksas  Valūta Aizņēmuma  Kopējā izmaksātā Kopējā atmaksātā T.sk. pārskata        Atlikums

datums termiņš summa summa uz pārskata summa uz pārskata gadā atmaksātā
perioda beigām gada beigām summa

Valsts kase Katlu mājas, Nākotnes
 iela 7, siltumtrašu un
siltumpunktu sakārtošana 14.07.1997. 30.06.2007 LVL 200000 200000 86500 25600                       113500

ERAB 1997.gada 8.janvāra
MK rīkojums Nr.2 18.08.1999. 15.12.2006. USD 401573 401573 172111 57370                       229462

LVL 256204 256204 119904 35159                       136300
Dānijas Siltumtrašu
Unibanka rekonstrukcijai 10.07.1996. 20.03.2007. USD 865940 865940 346367 115456                     519573

LVL 552470 552470 243844 72144                       308626
Pasaules Gulbenes ģimnāzijas
banka  izmaksu efektivitātes

palielināšanas un izglītības
paaugstināšana Latvijas
izglītības iestādēs 26.06.2000. ReinvestīcijasLVL 85831 85831 33610 23029 52221

KOPĀ: 1094505 1094505 483858 155932                     610647

Pārskats par divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto speciālo budžetu
Līdzekļu veids Atlikums uz          2000. gads           2001.gads           2002.gads       2002. gada plāns Līdzekļu atlikums uz

1999.gada 2002.gada 31. decembri
1.janvāri Ieņēmumi Izdevumi Ieņēmumi Izdevumi Ieņēmumi Izdevumi Ieņēmumi Izdevumi

Īpašiem mērķiem iezīmēti
līdzekļi, kopā, t.sk. 18478 211165 139797 191159 230237 163695 170585 159936 212526 45700
- privatizācijas fonds 8613 97530 33244 26819 72760 14277 41639 14045 42725 1318
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- dabas resursu nodoklis - 5075 1269 9812 11179 18747 8551 18500 21880 13576
- autoceļu fonds - 59108 54686 75011 76950 71391 67811 71391 81752 13941
- pārējie 9865 49452 50598 79517 69348 59280 52584 56000 66169 16865
Dotācijas, ziedojumi,
dāvinājumi 803 8649 8832 12597 12094 15076 14025 15000 15977 2028
Pavisam kopā 19281 219814 148629 203756 242331 184610 184610 174936 228503 47728

Fondu un specializētie
līdzekļi

Privatizācijas fonda līdzekļi izlietoti
saskaņā ar apstiprināto programmu
un likumu �Par valsts un
pašvaldības īpašuma privatizācijas
fondiem� privatizācijas procesa
organizatoriskajam un tiesiskajam
nodrošinājumam un pašvaldības
iestāžu materiālās tehniskās bāzes
pilnveidošanai.
Autoceļu (ielu) fonda l īdzekļi
saņemti 100% no plānotajiem
ieņēmumiem� bet izlietoti 82,95 %
no plānotajiem izdevumiem ielu
uzturēšanai� ceļa zīmju restaurācijai
un ziemas dienestu darbiem.
Dabas resursu nodoklis 2002.gadā
izlietots vides aizsardzības pasā-
kumiem - artēzisko aku tamponē-
šanai un citiem pasākumiem.
Pārējie speciālā budžeta ieņēmumi
saņemti un izlietoti kultūras� sporta
un izglītības pasākumu finansē-
šanai.
Gulbenes ģimnāzijai� Gulbenes
vidusskolai un Gulbenes pamat-
skolai ir atvērts ziedojumu un
dāvinājumu konts. Saņemtie
līdzekļi Ls 14025 izlietoti� saskaņā
ar izdevumu tāmi grāmatu� mācību
izziņas literatūras iegādei, darba
algas, valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, kā arī
kapitāliem izdevumiem.

Līdzdalība projektos un
reorganizācijās

2002.gadā Gulbenes pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar Nodar-
binātības valsts dienestu piedalījās
vairākos projektos� �Pensijas
vecuma cilvēku un invalīdu aprūpe
mājās�� �Emzes un Spārītes parka
labiekārtošana��u.c.� vidēji mēnesī
nodarbinot 12 bezdarbniekus.
Gulbenes pilsētas pašvaldība
2002.gadā turpināja realizēt
projektu �Gulbenes ģimnāzijas
izmaksu efektivitātes palielināšana
un izglītības paaugstināšana
Latvijas izglītības iestādēs�� veicot
2002.gadā reinvestīcijas izglītības
iestādē Ls 23029.
Šajā gadā tika nodota ekspluatācijā
Gulbenes pilsētas ūdens atdzel-
žošanas stacija� Valsts investīciju
projekta ��Gulbenes ūdenssaim-
niecības attīstība�� 800+ ietvaros.
Darbu uzsāka Gulbenes pilsētas
sociālās aprūpes centrs Dīķa ielā 1,
piedāvājot Gulbenes pilsētas
maznodrošinātiem iedzīvotājiem un
pensionāriem veļas mazgāšanas,
žāvēšanas, pirts un dušas
pakalpojumus.
Gulbenes pilsētas pašvaldība
intensīvi strādā, lai pilnveidotu
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu
vadību. Jau 2001.gadā tika
izstrādāta Gulbenes pilsētas
kultūras attīstības koncepcija, kuras
galvenais uzdevums bija Gulbenes
Kultūras centra izveide uz esošā
Kultūras nama bāzes� tādējādi
būtiski uzlabojot Gulbenes pilsētā
kultūras darbu� nepalielinot
izdevumus. 2002.gadā Gulbenes
Kultūras centram tika pievienots
Bērnu un jauniešu centrs.
Šajā gadā realizēta Gulbenes namu
saimniecības pašvaldības uzņē-
muma �Jumis�� reorganizācija,
izveidojot divus pašvaldības
uzņēmumus � Gulbenes pilsētas
pašvaldības SIA �Gulbenes Nami��
(galvenie darbības virzieni dzīvokļu
fonda objektu un teritoriju
uzturēšana, labiekārtošana, siltum-
enerģijas ražošana, pārvade,
realizācija, remontdarbu un
kapitālās celtniecības darbu
veikšana) un Gulbenes pilsētas
pašvaldības SIA �Gulbenes
viesnīca�� (galvenie darbības
virzieni � viesnīcas un sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumi). Atsevišķu
uzņēmumu izveide bija saistīta ar
turpmāko pašvaldības ieņēmumu

izmaksa gadā sastāda Ls 628,13.
Gulbenes pilsētas pašvaldības
budžetā paredzēti izdevumi 6
vispārizglītojošām skolām. Tajās uz
2002.gada 31.decembri � 2036
audzēkņu� par 73 mazāk nekā
2001.gadā. Gulbenes Mākslas skolā
bija 194 audzēkņu� Gulbenes
Mūzikas skolā - 297. Salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu, audzēkņu skaits
tajā samazinājies tikai par vienu.
Pilsētā ir iespējams iegūt
pirmsskolas, vispārējo, augstāko,
speciālo, profesionālās ievirzes un
interešu izglītību.
3 pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklēja 452 bērni jeb 72,5% no
kopējā skaita. Apmācība bērniem ar
speciālām vajadzībām tika realizēta
Gulbenes 3.pirmsskolas iestādē un
Gulbenes 2.vidusskolā. Pirmsskolas
izglītības iestādēs audzēkņu skaits
2002.gadā bija pieaudzis par 14
audzēkņiem. Tas saistīts ar obligāto
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācību izglītības iestādēs, bet
kopumā turpinās tendence
samazināties audzēkņu skaitam
pirmsskolas izglītības iestāžu
jaunākajās grupās.
Skolēnu skaits pilsētas vispār-
izglītojošās skolās pēdējos mācību
gados bija stabils, izņemot Gulbenes
pamatskolu, kur tas samazinās
sakarā ar klašu nenokomplektēšanu.
Pamatizglītību var iegūt 6 skolās,
t.sk. vakara (maiņu) vidusskolā � arī
pedagoģiskās korekcijas izglītības
programmā. Programmas licencētas
un akreditētas visās izglītības
iestādēs.
Gulbenes četrās vispārizglītojošās
skolās var apgūt dažādus vidējās
izglītības programmu virzienus:
vispārizglītojošo, profesionāli
orientēto (komerczinību), humani-
tāro un sociālo, matemātikas,
dabaszinību un tehnikas, t.sk. arī
mazākumtautību audzēkņiem.
Līdz šim izglītības jomā ieguldītie
līdzekļi sastādīja būtisku pašval-
dības izdevumu daļu no kopbudžeta.
Taču tie spēj nodrošināt tikai iestāžu
tīkla un programmu realizāciju
izdzīvošanas režīmā. Finanšu
līdzekļu virzība izglītībā tika
optimizēta saskaņā ar principu
�nauda seko skolēnam�. Taču
iestāžu uzturēšanas, apgūstamo
programmu dažādība un ārpus-
stundu aktivitātes bija objektīvs
pamatojums atšķirībām skolēna
izmaksām katrā konkrētā skolā. Lūk,
kādas tās bija Gulbenes skolās
2002.gadā: Vidusskola - Ls 355,41;
Ģimnāzija - Ls 1437,42; 2.vidus-
skola - Ls 429,19; Bērzu pamatskola
- Ls 315,14; Pamatskola - Ls 375,44;
Vakara maiņu vidusskola - Ls
186,40.
Diemžēl nelabvēlīgā demogrāfiskā
situācija liecina par strauju

sākumskolas skolēnu skaita
samazināšanos jau tuvākajos gados.
Pilsētas skolās mācījās 691
audzēknis no citām pašvaldībām,
savukārt, citu pašvaldību skolas
apmeklēja 81 Gulbenē pierakstīts
bērns. Problēmas sagādāja
pašvaldību savstarpējo norēķinu
kārtības pārkāpumi.
Tuvākajā nākotnē pilsētā nepie-
ciešams risināt vairākas būtiskas
problēmas, piemēram, skolu tīkla
reorganizācija, optimāla finansē-
juma sadale, kā arī konkurences
samazināšana klašu komplektēšanā
sākumskolas posmā un mācību
sasniegumu kvalitātes pilnveido-
šana.
Pilsētas skolas iesaistījušās projektā
�Pašvaldības izglītības politikas
plānošana�, kas ļauj izglītības darba
optimizācijā un lēmumu pieņem-
šanā iesaistīties ieinteresētajiem
iedzīvotājiem. Mums nepieciešama
tāda izglītība, kas apmierina visas
sabiedrības izglītības vajadzības un
vēlmes.

Apgūst un propagandē
mākslu

No 2002.gada Gulbenes mākslas
skola darbojās jaunās telpās.
2002.gadā rudenī skolā iestājās 30
bērni, bet pavisam skolā mācījās
170 audzēkņi t.sk. �Jaungulbenes
klasē� - 17. Pašapmaksas grupas
apmeklēja 40 bērni vecumā no 7
līdz 9 gadiem. Skolā strādāja 11
pedagogi un mācīja sešus mācību
priekšmetus. 2002.gada jūnijā
skolas beigšanas apliecības saņēma
18 audzēkņi. Skola īstenoja
licencētu profesionālās ievirzes
izglītības programmu un gatavojās
skolas akreditācijai. Mācību periods
mākslas skolā ilga no septembra līdz
maija beigām un divas nedēļas
plenērs vasarā. Stundas notika
vakaros pēc mācībām vispāriz-
glītojošajās skolās. Audzēkņu
uzņemšana nākamajam mācību
gadam notiek maijā un augustā.
Skolas finansēšanas avoti: valsts
mērķdotācija, pilsētas domes
budžets, vecāku mācību maksa,
ieņēmumi no saimnieciskās
darbības, ziedojumi un dāvinājumi.
2002.gadā Mākslas skola ar
audzēkņu darbiem piedalījās:
Martā uz Čehijas Republiku
aizsūtīti 12 audzēkņu darbi
konkursam �Lidice 2002� par tēmu
�Manas zemes pakalni�;
20.aprīlī mākslas skolas audzēkņi
savus darbus veltīja Putnu pilsētu
salidojumam Gulbenē;
No 4. līdz 25.maijam skola
organizēja Mākslas dienu izstādes
ar mākslinieku piedalīšanos. Skolā
viesojās Mākslas Akadēmijas
profesors - restaurators Andris
Začests un studente Natālija

Dekkere;
24. un 25. maijā skola piedalījās
ikgadējā Republikas audzēkņu un
pedagogu seminārā -konkursā
�Virsma� Vidzemes Jūrmalā;
Maijā - izstāde Gulbenes Vēstures
un mākslas muzejā;
4.augustā pedagogi izstādīja
audzēkņu darbus Gulbīšu parkā
Gulbenes pilsētas svētkos;
Oktobrī uz Valsts Kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju
aizsūtīti 15 audzēkņu darbi
zīmējumu konkursam �Uzzīmē
interesantāko tehnikas vēstures
pieminekli�, Eiropas Kultūras
mantojuma dienu �Industriālais
mantojums Latvijā� ietvaros.
Audzēkņi saņēmuši Atzinības
rakstu un 3 Goda rakstus;
No 1. līdz 30.oktobrim Gulbenes
Vēstures un mākslas muzejā -
skolas audzēkņu darbu izstāde �Viss
sākas ar līniju�, izstādīti 26
audzēkņu darbi;
14.decembrī pedagogi, ar speciāli
šim pasākumam audzēkņu
izgatavotajiem Ziemassvētku
rotājumiem, dekorēja pilsētas egli;
Audzēkņu darbu ekspozīcijas
atradās Gulbenes pilsētas domē,
Gulbenes Viesnīcā, Pašvaldības
uzņēmumā Gulbenes Nami�,
Gulbenes Dzimtsarakstu nodaļā,
Ziemeļaustrumu elektriskajos tīklos
un Prettuberkulozes bērnu kabinetā.

Jaunajiem mūziķiem �
atzīstami rezultāti

Gulbenes mūzikas skola ir
akreditēta mācību iestāde, kura
īstenoja divas izglītības pro-
grammas: �Vokālā mūzika� ar
apakšprogrammu �Kora klase� un
�Instrumentālā mūzika� ar
apakšprogrammām �Klavierspēle�,
� Vijoļspēle�, � Akordeona spēle�,
� Flautas spēle�, �Klarnetes spēle�,
�Kokles spēle�, �Mežraga spēle�,
�Saksofona spēle�, �Tenora spēle�,
�Trompetes spēle�, �Trombona
spēle� un �Tubas spēle�.
Skolā mācījās 255 audzēkņi,
strādāja 25 skolotāji un 7 tehniskie
darbinieki.   Skolas  budžets  bija
Ls 81925:  valsts  mērķdotācija  -
Ls 58214,  pašvaldības  budžets -
Ls 10092, vecāku maksas - Ls 11619
(vecāku mācību maksa par vienu
audzēkni mēnesī - Ls 5) un rajona
pašvaldības budžets Ls 2000 (skolā
mācās 42 % audzēkņu no rajona
pagastiem).
Skolas darbs tika organizēts pēc
apstiprināta mācību audzināšanas
darba plāna, kurā tika iekļauti LR
Kultūras ministrijas VKC rīkotie
pasākumi, konkursi un festivāli.
Mācību gada laikā skolas audzēkņi
ar atzīstamiem rezultātiem
piedalījās sekojošos starptautiskajos
un Valsts mēroga konkursos:
Latvijas mūzikas skolu pūšamins-
trumentu un sitaminstrumentu
spēles audzēkņu konkursā Rīgā,
komponista A.Jurjāna 145.
dzimšanas dienai veltītajā lauku
kapelu konkursā Rīgā, Valsts
konkursā stīgu instrumentu
specialitātē Rīgā, starptautiskajā
jauno izpildītāju konkursā Tallinā,
starptautiskajā Jauno mūziķu
konkursā �Sigulda 2002�,
komponista Alfreda Kalniņa
daiļradei veltītajā mūzikas skolu
piānistu konkursā Cēsīs un
A.Dombrovska 4.starptautiskajā
vijolnieku konkursā Rīgā.
Skolas audzēkņi gada laikā sniedza
25 atklātos koncertus Gulbenes
pilsētā un rajonā.  Zēnu koris
dziedāja Valkā un LVU aulā Rīgā,
bet klarnešu trio uzstājās Prāgā
(Čehija) un Budapeštā (Ungārija).
Apliecību par mūzikas skolas
beigšanu 2002.gadā saņēma 24
skolēni, no tiem 3 turpina izglītību
mūzikas vidusskolās.

palielināšanu, realizējot izsolē
pamatkapitāla daļas.
Gulbenes pilsētas pašvaldībai uz
2002.gada 31.decembri SIA
��Alba�� piederēja 1488 kapitāla
daļas (38,0%) ar kopējo vērtību Ls
29760�-� SIA ��Gulbenes autobuss��
3 kapitāla daļas (18,75%) ar kopējo
vērtību Ls 8001�-� SIA ��Gulbenes-
Alūksnes bānītis�� 2 kapitāla daļas
(10%) ar vērtību Ls 200�-, SIA
�Gulbenes nami��100 kapitāla daļas
(100,0%) ar vērtību Ls 279827, SIA
��Gulbenes viesnīca�� 100 kapitāla
daļas (100,0%) ar vērtību Ls
37907,-

Izpildinstitūcijas un
sabiedriskā kārtība

Vispārējiem vadības dienestiem
plānotie līdzekļi izlietoti 96,5%
apmērā� t.sk.� pakalpojumu
apmaksai - 99,2%� komandējumiem
- 71,4%� kapitāliem izdevumiem -
98,1%. 2002.gadā plānotais
Gulbenes pilsētas domes
izpildinstitūcijas štatu vienības
skaits - 24� faktiski gada beigās -
23,5. Gulbenes pilsētas dzimt-
sarakstu nodaļai apstiprinātais štata
vienību skaits - 4, faktiski gada
beigās � 3, tāpēc plānotais
atalgojums izlietots 96,5 % apmērā.
Gulbenes centralizētai grāmatve-
dībai plānotie līdzekļi izlietoti
99,3%� plānotais centralizētās
grāmatvedības štatu vienību skaits
- 8� uz gada beigām - 7. Nebija
aizņemta speciālista - grāmatveža
vieta, bet darbu apjoms palielināts
esošajām štata vien ībām. Ar
2002.gada 1.oktobri likvidēts
Gulbenes pilsētas bērnu un jauniešu
centrs, līdz ar to 1 štata vieta.
Sabiedriskās kārtības un drošības,
tiesību aizsardz ības interesēs
2002.gadā Gulbenes pilsētas
pašvaldība noslēdza sadarbības
līgumu ar Gulbenes rajona valsts
policijas pārvaldi par palīdzību
sabiedriskās kārtības nodroši-
nāšanā, kā arī citiem pakalpo-
jumiem, paredzot izdevumus
pamatbudžetā Ls 3000,-.

Prioritāte - izglītība
Jau 2001.gadā tika radītas iestrādes
un galvenie attīstības virzieni
Gulbenes pilsētas izglītības
attīstības koncepcijai. Šajā gadā
turpinājās izglītības iestāžu darbības
uzlabošana un skolēnu skaita
izlīdzināšana izglītības iestādēs.
Izglītības nozarei Gulbenes pilsētā
joprojām ir prioritāte� tāpēc ļoti
svarīgi ir turpināt izglītības
koncepcijas izstrādi 2003.gadā.
Gulbenes pilsētas pašvaldības
2002.gada pamatbudžetā izglītībai
bija plānots Ls 1588245� jeb 67,4%
no budžeta apjoma.
Vidēji viena pirmsskolas audzēkņa
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Gulbenes 1. pirmsskolas
izglītības iestāde

 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības
iestāde ir pilsētas vecākais
bērnudārzs, kurš darbojas kopš
1951. gada. Iestāde atrodas pilsētas
centrā, un tās teritorija piekļaujas
Jaunatnes parkam, kurš tiek
izmantots bērnu pastaigām un
rotaļām.
2002. gada sākumā šajā pirmsskolas
iestādē darbojās 8 grupas ar 166
bērniem, bet no 1. augusta � 6
grupas ar 133 bērniem vecumā no
1 līdz 7 gadiem. No 2002. gada 1.
augusta pirmsskolas iestāde atrodas
tipveida celtnē, kas paredzēta 140
bērniem
Iestādē bērnus uzņem no 1 � 7 gadu
vecumam bez iestājpārbaudīju-
miem.
Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības
iestādē bērni tiek ēdināti 3 reizes
dienā. Par ēdināšanu vecāki maksā:
par bērniem līdz 3 gadu vecumam
� 10 Ls mēnesī; par bērniem no 3
līdz 7 gadiem � 12 Ls mēnesī.
2002. gada 1.septembrī iestādē
strādāja 17 pedagoģiskie un 17
tehniskie darbinieki. Visiem
pedagogiem bija atbilstoša izglītība:
11 ar augstāko pedagoģisko
izglītību (7 to ieguva 2002. gadā, 2
pedagogiem ir maģistra grāds
pedagoģijā), 6 turpina mācības LU
PPI Pedagoģijas fakultātē. Iestādē
katru dienu strādāja sertificēta
medicīnas māsa, kura veica arī
bērnu profilaktisko potēšanu.
Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības
iestādē bērni apguva vispār-
izglītojošo pirmsskolas izglītības
programmu, kura tika licencēta
2002. gadā. Strādājot pēc šīs
programmas, tiek nodrošināta
vispusīga bērna attīstība, sākot no
jaunākā pirmsskolas vecuma līdz
sekmīgai bērna sagatavošanai
skolai, akcentējot katra bērna
personības attīstību saskarsmē ar
apkārtējo vidi un dabu (4 grupas
iestādē strādā izmantojot labākās
idejas no Sorosa Fonda � Latvijai
projekta �Soli pa solim�). 2002.
gadā 5 un 6 gadīgo bērnu obligātā
apmācība notiek 3 grupās.
Vadoties no Vispārizglītojošās
pirmsskolas izglītības programmas
prasībām, bērni pedagogu vadībā
nodarbojās šādās jomās:
iepazinās ar dabu, apkārtni un
sabiedriskās dzīves norisēm,
iepazinās ar literatūru un attīstīja
runu latviešu valodā,
veidoja pirmos priekšstatus
matemātikā,
zīmēja, veidoja, aplicēja,
konstruēja, dažādās tehnikās
darbojās ar priekšmetiem un
materiāliem,
strādāja rokdarbus un apguva
pirmās iemaņas mājturībā,
nodarbojās ar sportu un mūziku,
5 un 6 gadīgajiem bērni individuāli
un pa apakšgrupām apguva
lasīšanas un rakstīšanas pamatus.
Iestādē 4 � 7 gadus vecie bērni,
vadoties no vecāku vēlmēm,
papildus dejoja tautiskās un sporta
dejas, darbojās mākslas pulciņā,
apguva angļu valodu un dziedāja
ansamblī. Bērniem ar runas
traucējumiem notika papildus
nodarbības pie logopēda.
Iestāde cieši sadarbojās ar Gulbenes
Bērzu pamatskolu, jo lielākā daļa šīs
pirmsskolas iestādes audzēkņu
vēlāk turpina mācības tieši šajā
skolā. Rudenī starp pirmsskolas un
skolas pedagogiem notika pieredzes
apmaiņa, tika organizēti kopīgi
kultūras pasākumi un 6 gadīgo
bērnu ekskursija uz skolu, lai
iepazītos ar nākamo mācību iestādi.
2002. gadā tika organizētas
vecvecāku pēcpusdienas, tematiskie
karnevāli, sporta pasākumi,
pārgājieni un ekskursijas,
diskotēkas, izstādes, projektu
nedēļa, teātru izrādes, koncerti utt.
Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības
iestādē darbojās iestādes padome,
kuras sastāvu veidoja bērnu vecāki
un pedagogi. Gadā divas reizes
notika iestādes padomes sēdes,

kurās risināja jautājumus, kas skar
iestādes darbību un interesē
vecākus. Ar vecāku atbalstu tika
papildināta materiālā bāze grupās,
atjaunotas celtnes un ierīces grupu
laukumos.
2002. gadā iestādes kopējais
budžets bija 85885 Ls. Iestādes
kapitālajam remontam iedalīti 6130
Ls un izlietoti 6517 Ls. Par šiem
līdzekļiem veikti šādi remontdarbi:
Izremontēta zāle un abas kāpņu
telpas - nomainīti logi un grīda,
pārveidota elektroinstalācija un
apgaismes ķermeņi, atremontētas un
pārkrāsotas sienas, griesti un durvis,
nokrāsotas kāpnes,
Gaitenī rekonstruēta grīda,
aiztaisītas nišas sienā, pārveidota
elektroinstalācija un apgaismes
ķermeņi,
Nomainīts siltuma patēriņa
skaitītājs.
2002. gadā Gulbenes 1. pirmsskolas
izglītības iestādē veikti šādi
saimnieciskie darbi:
Izstrādāts elektroapgādes projekts,
kas paredz pilnīgu elektroinsta-
lācijas un apgaismes ķermeņu
nomaiņu visā ēkā,
Iegādāti 5 datori gan lietvedības
dokumentācijas kārtošanai, gan
bērnu apmācībai (1 dators ar
interneta pieslēgumu),
Pāreja no darbības un telpām 2 ēkās
uz 1 ēku,
Kosmētiski izremontēta virtuve un
3 grupu telpas,
Pašu spēkiem novērstas galvenās
problēmas elektroapgādē,
Izveidots un atjaunots betona
plākšņu segums celiņiem.
2002. gadā Gulbenes 1. pirmsskolas
izglītības iestāde ar Friča Flūgas
kunga atbalstu saņēma humāno
palīdzību no Vācijas: bērnu un
pieaugušo apģērbus, rotaļlietas,
sadzīves priekšmetus un
saimniecības preces, gultas veļu.

Gulbenes 2. pirmsskolas
izglītības iestāde

Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības
iestāde �Rūķītis� ekspluatācijā
nodota 1977. gada 30. septembrī.
Bet savu darbību uzsākusi 1978.
gada 2. janvārī. Kopējā platība -
1088 m2. Bērnu vietu skaits - 92 .
Bērnu skaits pēc saraksta ir 133, bet
ikdienas apmeklējums - 98-108
bērni.
Iestādē strādāja 11 pedagoģiskie un
15 tehniskie darbinieki. Visiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem ir
augstākā pirmsskolas pedagoģiskā
izglītība vai arī viņi pašlaik mācās
un iegūst minēto izglītību.2002.
gada budžeta tāmē kopējie resursi
bija paredzēti Ls 72599,-.
2002. gadā Gulbenes 2. pirmsskolas
izglītības iestādē uzsākta bērnu
rotaļlaukumu pārbūve. Nojauktas
vecās rotaļu nojumītes un uzceltas
jaunas 4 pirmsskolas iestādes bērnu
grupām. Iegādāta smilts laukumu
nolīdzināšanai. Sakarā ar jaunā-
kajiem MK noteikumiem par
higiēniskajām prasībām izglītības
iestādēs, veikts attiecīgs remonts
virtuves blokā un saimnieciskajā
sektorā. Izlietoti aptuveni Ls 7000.
Iegādāts viens jauns dators, kas ir
otrais programmas LIIS ietvaros, kā
arī mazgāšanas līdzekļi un
piederumi, līdzekļi telpu un
inventāra dezinfekcijai, linolejs 26
m2 , dienasgaismas spuldzes, krāsas,
līme, tepe, līstes, šķīdinātājs,
tapetes, kancelejas preces, durvju
atslēgas, sniega lāpstas, trauki -
izlietoti Ls 700,-.
Saņemti 4 humānie sūtījumi ar
F.Flūga kunga palīdzību no Zīgenas
pilsētas Vācijā - rotaļlietas, bērnu un
pieaugušo apģērbi un apavi (izdalīti
iestādes darbiniekiem un grupu
darba vajadzībām) - izgatavota
gultas veļa un priekšauti
tehniskajam personālam.

Gulbenes 3. pirmsskolas
izglītības iestāde

Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības
iestāde darbojas no 1989. gada 1.
aprīļa. 2002.gadā tajā bija 12 grupas

� trīs mazbērnu, viena 1. klase, un
speciālā grupa bērniem ar runas
traucējumiem. Iestāde 2002. gada
27. maijā ieguva licences vispārējās
pirmsskolas izglītības programmas
un speciālās pirmsskolas izglītības
programmas izglītojamiem ar
valodas attīstības traucējumiem
īstenošanai.
Iestādē bija 56 darbinieki. Viņu
mērķis - attīstīt bērna estētisko,
intelektuālo, fizisko aktivitāti,
veidojot iekšējo vēlmi izzināt
pasauli, veidojot bērnā �Es� apziņu.
Iestādē strādājošo darbības rezultātā
bērns tiek sagatavots mācību
uzsākšanai un izglītības apguvei
atbilstoši viņa individuālajām
attīstības spējām.
Iestādes astoņās grupās bija datori,
pie kuriem darbojas bērni, kā arī
dators iestādes vadītājai un
vadītājas vietniecei saimnieciskajā
darbā. Iestādē bija kopētājs, lami-
nators, televizors un mūzikas centrs.
2002. gadā veikti remontdarbi
iestādes apkārtējās teritorijas
iežogošanā, lai nodrošinātu bērnu
drošību, kā arī grupu laukumiņu
teritorijas labiekārtošanas darbi,
dažās grupās veikts kosmētiskais
remonts.
Programmas realizēšanai iestādē
strādāja 24 pedagoģiskie darbinieki,
no kuriem 11 bija pirmsskolas
pedagoģiskā augstākā izglītība, 10
vēl mācās LU Pedagoģijas institūta
Latgales nodaļā, pārējie ir tehniskie
darbinieki. Iestādē saglabāti
vajadzīgie darbinieki un panākta
augsta darba kvalitāte, kas balstās
uz higiēnas faktoriem, kas novērš
darbinieku neapmierinātību ar
darbu � sociālais prestižs, darba
apstākļi, attiecības ar kolēģiem.
Par iestādes profesionālo izaugsmi
liecina sertifikāti, kursi, semināri,
kvalifikācijas celšana, ko apmeklē
gan pedagogi, gan tehniskie
darbinieki.

Gulbenes Bērzu pamatskola
2001./2002.mācību gadā Gulbenes
Bērzu pamatskolā strādāja 25
pedagoģiskie darbinieki. No 1.-
6.klasei skolā mācījās 358 bērni.
Gulbenes Bērzu pamatskola īsteno
pamatizglītības pirmā posma (1.-
6.klase) izglītības programmu.
Skolā strādā psihologs un logopēds.
Veiksmīga mācību un ārpusstundu
darba rezultātā daudzi skolas bērni
un viņu pedagogi ir rajona, novada
un valsts olimpiāžu, konkursu un
sacensību laureāti. Rajona rīkotajās
mācību olimpiādēs piedalījās 39
skolēni, no tiem 32 ieguva
godalgotas vietas.
Valsts ieskaites kārtoja 63 6.klašu
skolēni. 6.klases latviešu valodas
valsts ieskaites darba skolas vidējais
vērtējums 7,1, apguves koeficients
- 0,77 (rajonā vidējais � 0,64 ).
6.klasēs matemātikas valsts
pārbaudes darba vidējais vērtējums
skolā 6,8, apguves koeficients - 0,70
( rajonā 0,56 ).
Pēc 6.klases beigšanas 35 skolēni
turpināja mācīties Gulbenes
ģimnāzijā, 17 skolēni - Gulbenes
vidusskolā, bet 11 skolēni -
Gulbenes 2.vidusskolā.
 Jau trešo gadu par labiem
rezultātiem valsts olimpiādēs
saņemta Draudzīgā aicinājuma
balvu, šoreiz - �Mazā pūce�. Balvas
ieguvēja bija matemātikas skolotāja
Astrīda Bistere un bērni. 1.vieta �
Elīna Locāne 6.klase un Artis
Luguzis 5.klase. 2.vieta � Santa
Buliņa 6.klase un Līga Sīle 6.klase.
3.vieta � Laima Priedeslaipa 6.klase.
3.vietu valsts atklātajā mājturības
olimpiādē ieguva 6.klases skolniece
Līga Kundrāte un viņas skolotāja
Ārija Mičule. Vidzemes novada
skatuves runas konkursā � Zvirbulis
2002� - Egija Pērkone (3.klase,
skolotāja Maira Miķelsone) ieguva
2. vietu.
Vizuālās mākslas radošo darbu
konkursā �Gadalaiki� uz novada
skati tika izvirzīti darbi �Saulīte
dancoja 12 mēnešus� (autori 1.a
klase un skolotāja Diāna

Aumeistere), �Gulbja deja� (autori
6.klases audzēknes Rasa Rozīte un
Inga Prokofjeva, skolotāja Vija
Čakare), �Gadalaiku mija� � autori
Līga Stradiņa, Paula Gulbinska,
Līga Kundrāte( 6.klase - skolotāja
Ārija Mičule).
Vidzemes novada mazo vokālistu
konkursā �Do, re, mi� laureāts bija
2.klašu ansamblis un skolotāja Dace
Freimane.
4.a klase piedalījās republikas
�Sīrupa� POP ielā � skolotāja Velga
Kočāne. Tāpat 4.a klases bērni un
skolotājas Solvita Jansone un Velga
Kočāne piedalījās deju festivālā
Valkā �Viena maza pilsētiņa�.
Gulbenes Bērzu pamatskolas
sportisti novada sacensībās �Drošie
veiklie� ieguva 1.vietu, bet meiteņu
komanda � D � grupā tautas bumbas
sacensībās novadā izcīnīja 3.vietu.
Tāpat sporta skolotājas vadībā
Smiltenē skolēnu sporta festivālā
�Piena balva 2002� godalgoto skaitā
bija mūsu skolas bērnu komandas.
Katru gadu iedalīto līdzekļu robežās
tiek pilnveidota skolas materiāl-
tehniskā bāze. Iegādāts inventārs �

Veiksmes olimpiādēs Vieta Mācību priekšmets
Juris Bražņikovs 2.vieta novadā ģeogrāfijā
Ildze Čakāne 1.vieta rajonā matemātika
Lita Keiša atzinība valstī matemātika
Jānis Bružāns 1.vieta rajonā matemātika
Baiba Jēriņa 1.vieta rajonā matemātika
Ivars Kaļva 1.vieta rajonā matemātika
Ingars Andževs 1.vieta rajonā politikas zinības
Egija Kliesmete 1.vieta rajonā vizuālā māksla
Zane Ūsele 1.vieta rajonā latviešu val.
Vika Vorobjova 3.vieta novadā latviešu val.
Signe Kušnere 1.vieta rajonā latviešu val.
Velga Šaršūne 3.vieta novadā latviešu val.
Agita Apsīte 1.vieta rajonā latviešu val.
Maruta Ludāne 1.vieta rajonā latviešu val.
Agnese Freimane 1.vieta rajonā vācu val.
Vents Voits 1.vieta rajonā vācu val.

soli un galdi. Klasēs un
koplietošanas telpās veikts
kosmētiskais remonts. Sadarbībā ar
SIA Alba daļēji atjaunots asfalta
segums skolas ieejas celiņam, kā arī
atjaunots skolas žoga posms 56 m
garumā ar Bondara kunga palīdzību.
Vienā klasē nomainīts grīdas
segums 34,1 m2. Veikta nolietoto
klašu logu bloku pilnīga nomaiņa
divās klasēs un daļējs sporta zāles
jumta remonts, veikta ISDN biroja
telefonizācija. Skolā esošie datori
saslēgti kopējā tīklā internetā.
Ierīkota apsardzes signalizācija
četrās skolas telpās un bibliotēkā
informācijas centrā. 2001./2002.
mācību gada sākumā ar pilsētas
domes gādību tika ierīkots
apgaismojums skolas teritorijā un
izbūvēta ietve līdz skolas vārtiņiem.
2002.gadā skolas apsaimniekošanai
tika iztērēti no Gulbenes pilsētas
budžeta Ls 33862,-, kas ir vidēji Ls
94,- uz vienu skolas bērnu.
2002. gada maijā Gulbenes Bērzu
pamatskolā notika skolas un
izglītības programmas akreditācija.

Gulbenes ģimnāzija

Gulbenes ģimnāzija pastāv kopš
1995. gada un tajā mācās skolēni no
7. līdz 12. klasei. Skolēnus 7. un 10.
klasē uzņem konkursa kārtībā
neatkarīgi no dzīvesvietas. 2002./
2003. mācību gadā skolā mācījās
372 skolēni un strādāja 33
pedagoģiskie darbinieki.
Skola garantē pamatizglītības
apguves līmeni, lai skolēni varētu
sekmīgi turpināt mācības vidējās
izglītības mācību iestādēs, vidējās
izglītības apguves līmeni, bet
beidzot ģimnāziju, absolventi būtu
sagatavoti studijām augstākajās
mācību iestādēs. Gulbenes
ģimnāzija piedāvā trīs izglītības
programmas: daļējās pamatizglī-
tības no 7.-9. klasei, vispārējās
vidējās izglītības humanitārā un
sociālā virziena, un vispārējās
vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena
matemātikas un datorzinību
programmu.
Katru gadu 10. un 11. klašu skolēni
izstrādā individuālos projektus
(radošus, zinātniskus, pētnieciskus
vai organizatoriskus). Skolēnu
ārpusstundu darbu organizēja un
vadīja skolēnu pašpārvalde.
Gulbenes ģimnāzijā notiek
ārpusstundu nodarbības, kas virzītas

uz skolēnu intelekta, pasaules
uzskata, vērtību orientācijas un
emocionālās uztveres attīstību
(debašu klubs, koris, deju kopa
�Rūsiņš�, teātra studija, floristika,
pirmā medicīniskā palīdzība,
erudītu klubs, skolas avīze �Skats�,
sporta aktivitātes u. c. ). Skolai ir
prestižs sabiedrībā. Par to liecina
skolēnu skaita pieaugums katru
mācību gadu (1995. gadā mācības
uzsāka 287 skolēni) un rajona
pagastu un citu rajonu skolēnu
vēlēšanās mācīties Gulbenes
ģimnāzijā. Prestiža celšanos veicina
labi rezultāti valsts pārbaudes
darbos (ar ī valsts rīkotajos
centralizētajos eksāmenos, kuros
piedalāmies kopš tos organizē
IZM), iestājeksāmenu rezultāti
augstākajās mācību iestādēs,
skolēnu rezultāti rajona, novada,
valsts mācību olimpiādēs,
sacensībās, konkursos un
reģionālais datorapmācības centrs,
kas darbojas kopš 1998. gada un
piedāvā daudzveidīgu datorpro-
grammu apgūšanu un darbu ar
INTERNET gan skolēniem, gan
skolotājiem, gan skolēnu vecākiem.
Skolas svarīgākie notikumi
2002.gadā bija ģimnāzijas akre-
ditācija martā, sporta centra
celtniecības uzsākšana un iesāktie
kopprojekti ar skolām Dānijā un
Zviedrijā.

Gulbenes vidusskola
Gulbenes vidusskola īsteno
pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības programmas vispārizglī-
tojošo virziena un profesionāli
orientēta virziena licenzētas
pamatizglītības un vidējās izglītības
programmas:
Gulbenes vidusskolā 2002.gada
1.janvārī mācījās 662 1.-12. klašu
skolēni. 2002.gada pavasarī, pēc
6.klases beigšanas, Gulbenes
ģimnāzijā iestājās 22 skolēni jeb
42% no 6.klses skolēnu skaita.
Vidusskolas 9.klasi pabeidza 59
skolēni. Visi 9.klases absolventi

turpināja izglītoties vidusskolās vai
kādās citās vidējās mācību iestādēs.
12.klasi absolvēja 41 skolēns. 83%
absolventu iestājās augstskolās,
10% - vidējās mācību iestādēs, bet
7% sāka strādāt.
2002.gada 2.septembrī Gulbenes
vidusskolā mācības uzsāka 607
skolēni, no tiem 1.klasē 42, bet
10.klasē - 39 skolēni.
Skolā strādāja 52 skolotāji un 18
tehniskie darbinieki. 20 skolotāji
bija ieguvuši pedagoģijas vai
psiholoģijas maģistra grādu.
Maģistrantūras studijas turpināja
divi skolotāji, viens - studēja



6 Vēstnesis, jūlijs/augusts

Vidusskolas 11.a klasē starptau-
tiskās jauniešu apmaiņas pro-
grammas ietvaros mācījās meitene
no Vācijas � Miriama Regnere.
Skola jau vairākus gadus sekmīgi
piedalījās Latvijas Interneta
enciklopēdijas veidošanas projektā,
kur 2002.gadā ieguva augstu
novērtējumu un saņēma vienu no
galvenajām balvām - HP skeneri.
Aktīvi un sekmīgi sporto gan skolas
skolēni (1.vieta Latvijas skolu mini
basketbola sacensībās zēniem, utt.),
gan darbinieki (2.vieta kopvēr-
tējumā Gulbenes pilsētas iestāžu
spartakiādē).
Ar skolas tehnisko darbinieku
spēkiem gada sākumā tika izre-
montēta un labiekārtota otra
datorklase. Vasarā - rekonstruēta
siltuma padeves sistēma, 1.stāva
ēkas gaitenī ieklāts jauns grīdas
flīžu segums, iekārtots jauns
medicīnas kabinets ar nepieciešamo
aprīkojumu, paplašināta un labie-
kārtota skolas bibliotēka, papla-
šināts un labiekārtots mājturības
kabinets, skolas ēkai ieliktas jaunas
ārdurvis. Kopējās darbu izmaksas
sastādīja Ls 14 000.
Tika pilnveidota skolas materiālā
bāze. Skola iegādājas vēl vienu
krāsaino televizoru, bet informā-
tikas kabinetam - videoprojektoru.
Sadarbībā ar Gulbenes un Siettlas
(ASV) Rotary klubiem, Rotary In-
ternational projekta ietvaros, skolai
bija iegādāti 7 datoru komplekti,
lokālā tīkla aparatūra un printeris.

Gulbenes 2.vidusskola
Gulbenes 2.vidusskola ir divplūsmu
skola. 2001./2002. mācību gadā
skolā mācījās 393 skolēni 21 klasē.
2002./2003.mācību gadā - 423
skolēni 22 klasēs. Vidusskolas
posmā (10.-12.kl) - 162 skolēni. No
423 skolēniem 254 mācījās latviešu
plūsmā. Vidusskolā mācījās 12
bērni ar īpašām vajadzībām
speciālajā klasē. Skola realizē 7
licencētas un akreditētas izglītības
programmas. 2003.gada februārī
skolu akreditēja uz 6 gadiem.
Vidusskolā strādāja 42 pedagogi ar
atbilstošu izglītību. Augstākā
izglītība jau bija 90 % skolotājiem
- 8 maģistri, diviem pedagogiem ir
iegūta otrā specialitāte, 7 pedagogi
mācās otrās specialitātes iegūšanai,
bet 4 pedagogi mācījās, lai to
iegūtu,. Skolā strādāja 14 tehniskie
darbinieki. Tajā skaitā stomatologs,
medmāsa, laborants.
No 2001./2002. mācību gada
12.klases 33 absolventiem augst-
skolās iestājās 27, jeb 82%,
tehnikumos, arodvidusskolās - 5, jeb
15% , strādāja 1 skolēns.
Skolā darbojās 11 interešu pulciņi.
2002.gadā tika nodibinātas un
darbojās 4 mācību firmas.
2002.gadā skola iesaistījās 4
projektos no kuriem 2 tika atbalstīti.
Skolēnu   ēdināšanu   nodrošināja
Z/S �Rugāji��. Pusdienas vidēji

izmaksā 0,30 lati. 2002./
2003.mācību gadā brīvpusdienas
bija piešķirtas 23 skolēniem. No
tiem 12 skolēniem brīvpusdienas
atmaksāja pilsētas dome (vecāki
strādāja pilsētas labiekārtošanas
darbos), bet 11 skolēniem brīv-
pusdienas piešķīra Z/S �Rugāji��.
Darbojās arī bufete.
2002.gadā skolā veikti remontdarbi:
nomainīti atlikušie 24 logi skolas
piebūvei, kas izmaksāja Ls 5000,-,
divu gadu laikā nomainīti 48 logi
skolas piebūvei, remontēti mācību
kabineti un gaiteņi ar skolas un
bezdarbnieku apmācības grupu
audzēkņu spēkiem. Skolai tika
piešķirts valsts finansējums sporta
zāles siltināšanai un remontam, kā
arī lasītavas izveidei Ls 17563.

Gulbenes vakara (maiņu)
vidusskola

Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolā
2002./2003.mācību gadā mācības
uzsāka 214 skolēni vispārējās
vidējās klātienes, vispārējās vidējās
neklātienes un pamatizglītības
programmas pedagoģiskās korek-
cijas klasē.
2002.gada jūnijā skolu beidza:
pamatskolā � 3 skolēni un
vidusskolā � 54 skolēni.
Lielākā daļa no vakarskolas
beidzējiem uzsāka darbu specialitātē
vai mācības augstskolā. Mācību
gada laikā skola veica darbu ar
sociālā riska ģimenēm, centās
iesaistīt šos bērnus sabiedriskos
pasākumos, nodrošināt ar nepie-
ciešamajiem mācību līdzekļiem un
grāmatām. Pateicoties Kanādas
ROTARI kluba aktīvistei Kaijai
Lietuvietes kundzei skolā bija
iespējams strādāt ar 7 jauniem
datoriem. Skolā tika uzsākta
informācijas centra izveide.
Darbojās 3 interešu pulciņi � literāri
dramatiskais, kultūrvides un
novadpētniecības, lietišķi dekora-
tīvais mākslas pulciņš. Skolēni
aktīvi piedalījās interešu izglītības
darbā rajona pasākumos, savas
skolas vēstures pētniecībā. Tika
plānots informācijas centrā izveidot
ekspozīciju par Gulbenes vakara
(maiņu) vidusskolas attīstības
tendencēm.
Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola
rajonā bija vienīgā mācību iestāde,
kas dod iespēju iegūt izglītību
neatkarīgi no vecuma.

Sociālā apdrošināšana un
sociālā aprūpe

 2002.gadā Gulbenes pilsētā 3476
personām bija sniegta materiālā
palīdzība.� t.sk.� 225 skolu un
pirmskolu audzēkņiem piešķirtas
brīvpusdienas� 656 cilvēkiem -
dzīvokļu īres maksu un komunālo
maksājumu pabalsti, 210 personām
- trūcīgās ģimenes pabalsts, 1981 �
ēdināšanas pabalsts, 206 � līdzekļi
medicīnas pakalpojumu apmaksai,
389 � bērnu izglītošanai. Vidējais
pabalsta lielums vienam piepra-
sītājam - Ls 6,45.
Veco ļaužu sociālās aprūpes centrā
bija paredzētas 17 vietas veciem�
vientuļiem Gulbenes pilsētas
iedzīvotājiem� izdevumi uz vienu
iemītnieku mēnesī plānoti Ls 62,60,
bet faktiski izlietoti Ls 62,56.
Gulbenes pilsētas veco ļaužu
dzīvojamā mājā 2002.gadā dzīvoja
17 iedzīvotāji, t.sk., 11 sievietes un
6 vīrieši, kuru vidējais vecums bija
75 gadi. Vecākajam mājas
iedzīvotājam bija 90 gadi, bet
jaunākajam - 62.
Pagājušajā gadā apdzīvotas bija vi-
sas 17 ēkā esošās istabiņas. Katram
mājas iedzīvotājam ar pilsētas
domes lēmumu bija izīrēta atsevišķa
dzīvojamā istabiņa, koplietošanas
telpas � virtuve, atpūtas telpa, vanna
un tualete ir visiem kopēja. Atpūtas
telpā, mājas iedzīvotāju ērtībām,
atrodas televizors un plašs grāmatu
klāsts dzīvojamās mājas bibliotēkā.
Mājas iedzīvotāji savu pensiju
saņēma pilnībā, par dzīvojamās
istabas īri maksājot Ls 0,05 par

kvadrātmetru, bet elektrību un ūdens
patēriņu apmaksājot pēc skaitītājos
uzrādītā. Iedzīvotājiem komunālie
maksājumi mēnesī nepārsniedza Ls
5,-. Pārtiku šie cilvēki iegādājās par
saviem līdzekļiem.
2002.gadā veco ļaužu dzīvojamā
mājā atzīmētas dzimšanas, vārda
dienas, Ziemassvētki. Vecos
cilvēkus ar koncertiem un teātra
uzvedumiem priecēja Bērzu
pamatskolas, Gulbenes 1.bērnu-
dārza un Gulbenes pamatskolas
audzēkņi un 97.Gaidu vienība.
Ar svētku kliņģeri un saldumiem
visos svētkos veco ļaužu mājas
iedzīvotājus atcerējās un sveica
uzņēmums �Gulbenes maiznieks�.
2002.gadā no Gulbenes pilsētas
budžeta veco ļaužu dzīvojamās
mājas uzturēšanai bija iedalīti Ls
12770.-, kas paredzēti 4 darbinieku
algām, nodokļiem, saimniecis-
kajiem izdevumiem, dažādu
pakalpojumu un remontdarbu
apmaksai.
2002.gada aprīļa mēnesī tika
atremontētas jumta paspārnes,
atjaunoti dekoratīvie izgriezumi pie
ieejas durvīm, uzstādītas notek-
ūdeņu caurules, telpās, kur
nepieciešama regulāra vēdināšana,
ierīkoti vēdlodziņi. 2002.gada jūlija,
septembra un oktobra mēnešos
veikts krāšņu kapitālais remonts, kā
arī ierīkotas jaunas krāsnis un
dūmvados ierīkotas durtiņas.
Iedzīvotājiem mainoties, izre-
montētas divas dzīvojamās
istabiņas, veikts koridora remonts.
Izgatavots mājas iedzīvotāju
saraksts, dzīvojamo istabiņu
numuri, kā arī veikti dažādi
santehnikas mezglu remonti,
nomainīts ūdens skaitītājs u.c. par
kopējo summu Ls 5563,-.
No iedalītajiem līdzekļiem
2002.gadā iegādāta un sagatavota
malka dzīvojamo un palīgtelpu
apkurināšanai. Pietiekamā dau-
dzumā iegādāti dezinfekcijas
līdzekļi koplietošanas telpu
uzturēšanai.
2002.gadā Gulbenes pilsētas dome
viena cilvēka uzturēšanai veco
ļaužu dzīvojamā mājā mēnesī
izlietoja Ls 62,60.
Gulbenes pilsētas pašvaldība
organizēja un finansēja vecu
cilvēku aprūpi mājās� maksājot
vienam aprūpētājam par vienu
aprūpējamo Ls 10�- mēnesī.
2002.gadā vidēji aprūpēti 42 cilvēki
mēnesī.
Sociālās aprūpes nodaļa ar
2002.gada septembri darbojās
jaunās telpās, papildus piešķirtas 1,5
štata likmes. Nodaļā strādāja 4
cilvēki. Gulbenes pilsētas
pašvaldība finansiāli atbalstīja
Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes
rajona nodaļu. 2001.gadā ar
Gulbenes pilsētas finansiālo atbalstu
bija nodibināta Gulbenes
Nevalstisko organizāciju apvienība.
2002.gadā Gulbenes pašvaldība šīs
apvienības uzturēšanas izdevumiem
piešķīra Ls 2800�-

Kultūra, sports un
brīvais laiks

Gulbenes pilsētas pašvaldība
finansēja stadionu ar 5,5 štata
vien ībām un sporta pasākumu
organizēšanu� kopā plānojot Ls
35334� jeb 1�5% no kopējiem
budžeta izdevumiem.
Gulbenes bibliotēkai 2002.gada
budžeta plānotie izdevumi izlietoti
99,12 % apmērā. Gada nogalē
bibliotēka piedalījās projektā
�Resursu vitalizācija klientorien-
tētas bibliotēkas veidošanā��. Lai
gan salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, bija samazinājies apmeklētāju
skaits, bibliotēku katrs apmeklētājs
vidēji gadā izmantoja vairāk kā 23
reizes. Plašāka informācija par
Gulbenes b ibliotēkas darbību
uzzināma tās mājas lapā (adrese
www.gulbenesbiblioteka.lv).
 Gulbenes Kultūras centrā
2002.gadā budžeta līdzekļi izlietoti

94,72% apmērā. 2002.gadā veikta
gaismas sistēmas slēguma projekta
2.kārta, nomainīti Kultūras centra
zāles un trešā stāva logi. Gulbenes
pilsētas pašvaldība finansēja 7
tautas mākslas pašdarbības
kolektīvu un 10 pašdarbības
kolektīvu vadītāju darba samaksu un
valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas. Ar 2002.gada 1.oktobri
likvidēts Bērnu un jauniešu centrs.
2002.gadā bija paredzēti līdzekļi
Gulbenes pilsētas svētku� rajona
Dziesmu un deju svētku orga-
nizēšanai� un citu kultūras
pasākumu finansiālam atbalstam�
kopsummā Ls 10000�-.

Gulbenes bibliotēka
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 bibliotēku finansē
Gulbenes pilsētas dome. Gulbenes
bibliotēkas budžets 2002.gadā bija
apstiprināts Ls 77 250 apmērā, bet
izpilde - Ls 76 570,-.
Gulbenes bibliotēka ir metodiskais
un konsultatīvais centrs 18
Gulbenes rajona pagastu biblio-
tēkām, kā arī skolu bibliotēkām.
2002.gadā divas nelielas pagastu
bibliotēkas � Lejasciema pagasta
Sinoles un Tirzas pagasta Virānes
bibliotēkas - sāka darboties kā
grāmatu izsniegšanas punkti. Tā kā
pilsētas bibliotēka ir konsultatīvais
un metodiskais centrs šīm pagasta
bibliotēkām, tad nelielu finan-
sējumu (2002.gad ā Ls 900.00
apmērā) tā saņēma arī no Gulbenes
rajona padomes.

Gulbenes bibliotēkā bija sekojošas
struktūrvienības: abonements,
novadpētniecības un humanitāro
zinātņu lasītava, informācijas centrs,
bērnu bibliotēka, krājuma
komplektēšanas un apstrādes nodaļa
un sabiedriskais interneta pieejas
punkts.
Gulbenes bibliotēkas galvenie
statistikas darba rādītāji:
Bibliotēkas pakalpojumus 2002.
gadā izmantoja 30% pilsētas
iedzīvotāju;
Bibliotēkas apmeklējums uz vienu
iedzīvotāju 2002.gadā - 7 reizes;
Bibliotēkas Izsniegums uz Vienu
iedzīvotāju 2002.gadā � 17
dokumenti;
Dienā vidēji 2002.gadā Gulbenes
bibliotēku apmeklēja 229 cilvēki;
Dienā vidēji bibliotēka izsniedza
569 dokumentus;
Gadā bibliotēkas krājums tika
apgrozīts 2.5 reizes;
Pašvaldība 1 lasītājam grāmatām
iztērēja � Ls 0.98
Pašvaldība 1 iedzīvotājam grā-
matām iztērēja � Ls 0.29
Pašvaldība 1 lasītājam periodikai
iztērēja � Ls 0.67
Pašvaldība 1 iedzīvotājam perio-
dikai iztērēja � Ls 0.19
Gulbenes pilsētas domes piešķirtie
finansu resursi 2002.gadā
Bibliotēkas pakalpojumu izmaksās
uz Vienu bibliotēkas apmeklējumu
� Ls 1.17;
Gulbenes pilsētas domes piešķirtie
finansu resursi 2002.gadā
Bibliotēkas pakalpojumu izmaksas
uz Vienu pilsētas iedzīvotāju � Ls
8.01
2002.gadā Gulbenes bibliotēka
izstrādāja 9 projektus, no kuriem
atbalstīti - 7 ar kopējo finansējumu:
Ls 16 591.

Fonda nosaukums

Kultūrkapitāla fonds
Starpnozare

Kultūrkapitāla fonds
Mērķprogramma: �Apmācības un
izglītības projekti�

Kultūrkapitāla fonds
Radošie braucieni

Kultūrkapitāla fonds
Mērķprogramma: �Jaunu grāmatu
un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām�
Kultūrkapitāla fonds
Mērķprogramma: �Lasīšanas
veicināšana un bibliotēku
pakalpojumu bērniem attīstīšana�
Bibliotēku informācijas tīklu
konsorcijs
Valsts vienotā bibliotēku
informācijas sistēma

Valsts bērnu tiesību aizsardzības
centrs

Projekta nosaukums

Jauna diena. Jaunas zināšanas un
prasmes, jauni pakalpojumi

Maģistra studiju programmas
apguve informācijā un
bibliotēkzinībās

Dalība 9.Starptautiskā konferencē
�Bibliotēku un asociācijas
mainīgajā pasaulē: jaunās
tehnoloģijas un jaunās�.Krima,
Sudaka

Jaunu grāmatu iegāde Gulbenes
rajona bibliotēkām
Piešķirts: 1 pilnais komplekts un 5
daļējie komplekti

1.posms Bērnu Žūrija

Pilotprojekts: Resursu vitalizācija
klientorientētas bibliotēkas
veidošanā

Gulbju pilsētas krāsas

Gulbenes Kultūras centrs
Gulbenes kultūras centrs organizē
un atbalsta tautas mākslas un citu
radošo amatierkolektīvu darbību,
saglabā un aizsargā tautas
tradicionālo kultūru, veicina tās
līdzsvarotu attīstību, iekļaujas savas
pilsētas, novada, valsts kultūras
norisēs un tautas mākslas

aktivitātēs, prezentē savu darbu
ārpus savas valsts robežām,
organizē teātru izrādes un kon-
certus, valsts svētku, kultūr-
vēsturisko un sadzīves tradīciju, kā
arī izklaides pasākumus.
Kultūras centrā pagājušajā gadā
darbojās 24 amatiermākslas
kolektīvi ar 540 pašdarbniekiem:

Gulbenes skolotāju koris (41)                               diriģente Māra Mezīte
Vecākās paaudzes koris �Atbalss� (46) diriģente Lūcija Hmeļevska
Tautas lietišķās mākslas studija �Sagša� (41) vadītāja Biruta Višņakova
Gulbenes Tautas teātris (16) režisore Edīte Siļķēna
Pūtēju orķestris diriģents Jolands Andževs
Vīru vokālais ansamblis �Namejs�(12) vadītājs Edgars Mārtinsons
Vidējās paaudzes deju kopas �Apinītis� (24) vadītāja Dainuvīte Putniņa
Jauniešu deju kopa �Jāņabērni� (26) vadītājs Jānis Matisons
Deju kopa �Sauleszaķis� 2 gr. (38) vadītāja Zaiga Mangusa
Bērnu un jauniešu teātra studija �T-dārzs� režisore Inese Stalidzāne
Bērnu vokālais ansamblis �Puķuzirnis�(12) vadītāja Laura Anže
Bērnu popgrupa �Mākonīši� vadītāja Sandra Lipiņa
Deju kopa �Sienāži� vadītāja Dainuvīte Putniņa
97.gaidu vienība vadītāja Inta Vilka

doktorantūrā, bet 4 skolotāji studēja,
lai iegūtu otro specialitāti.
Gulbenes vidusskola ir to 20
Latvijas pilotskolu skaitā, kas
piedalijās ANO projektā �Atkarību
veicinošu vielu profilakse skolā�,
kura noslēgumā tika izdota
rokasgrāmata skolotājiem �Skolēni
un narkotikas�.
Skolā radīti apstākļi sekmīgai
sadarbībai ar skolēnu vecākiem �
katra mēneša trešajā trešdienā skolā
tika organizēta Vecāku diena.
Novembrī skolā notika tradicionālā
Vecāku balle.
Sekmīgi darbojas dažādas interešu
izglītības programmas. Jauno
žurnālistu pulciņš, 2.-4.klašu koris,
2.-5. klašu ansamblis, novadpētnie-
cības pulciņš, 6 tautisko deju
kolektīvi, sporta teātris, pūtēju
orķestris, instrumentālais ansam-
blis, jaunāko klašu teātra pulciņš,
pūtēju orķestris, šaha pulciņš, amatu
mācības pulciņš, 8.-12.klašu
ansamblis, sporta sagatavošanas
grupa, sporta deju pulciņš. Regulāri
tika izdota skolas avīze.

http://www.gulbenesbiblioteka.lv
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Padarītais Izmaksas
III stāva logu bloku maiņa 2495,-Ls
III stāva nodarbību telpu remonts 998,-Ls
Lielās zāles logu remonts (nomaiņa) 3654,-Ls
Garantijas laikā novērsts parādes durvju defekts
Gulbenes kultūras centra izkārtne 553,-Ls
Ūdensskaitītāja nomaiņa 36,-Ls
Biroja ISDN iegāde 70,-Ls

Gulbenes pilsētas
dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa ir Gulbenes
pilsētas domes struktūrvienība,
finansiāli un saimnieciski pakļauta
Gulbenes pilsētas domei, atrodas
LR Tieslietu ministrijas pār-
raudzībā un strādā LR Dzimt-
sarakstu departamenta metodiskā
vadībā.
Gulbenes pilsētas dzimtsarakstu
nodaļā 2002.gadā noslēgtas 52
laulības, tajā skaitā 10 baznīcā.
Visas nodaļā reģistrētās laulības
notikuša svinīgos apstākļos, lai
gan atkārtotu laulību slēdzēju
skaits ir palielinājies un daudzi
pāri vēlas sakārtot tikai
dokumentus, bet dzimtsarakstu
nodaļa spēj šim brīdim radīt
svētku noskaņu.
Gulbenes pilsētas dzimtsarakstu
nodaļā 2002.gadā reģistrētas 59
bērnu dzimšanas: 29 zēni un 30
meitenes, tajā skaitā viens bērns
reģistrēts ar termiņa kavējumu 4
gadu vecumā, viens nedzīvi
dzimis bērns, bet 2 bērnu vecāki
nav gulbenieši. Tātad reāli kļuvām
bagātāki par 55 jaundzimušajiem,
un tas ir ļoti maz.
Mirušo skaits 2002.gadā Gulbenē
tāpat kā iepriekšējā gadā divas
reizes pārsniedza dzimušo skaitu
un bija 131 � 68 vīrieši, 63
sievietes. Salīdzinoši ar iepriek-
šēj iem gadiem samazinājās
traģisko un alkohola izraisīto
miršanas gadījumu skaits.
Dzimtsarakstu nodaļa glabā un
aprūpē dzimtsarakstu arhīvu �
dzimšanas, miršanas, laulību
reģistrus no 1906.gada, par dažām
draudzēm vēl vecākus reģistrus.
Līdz 1922.gadam Latvijā un arī
Gulbenē visas civilstāvokļa aktu

reģistrācijas notika tikai baznīcu
draudzēs. Mūsu nodaļa glabā
Gulbenes, Lejas, Velēnas, Tirzas
ev.lut.draudžu, Galgauskas
pareizticīgo draudzes un nedaudz
Gulbenes katoļu draudzes reģistru.
No 1921.,1922.gada, kad visā
Latvijā dibinājās dzimtsarakstu
nodaļas, arhīvā ir reģistri par
visiem mūsu rajona pagastiem
atbilstoši pašreizējam terito-
riālajam iedalījumam līdz
1993.gadam ieskaitot un par
Gulbeni līdz šodienai. Visa arhīva
vienību skaits ir 122 767, kas
sakopotas 662 grāmatās.
2002.gadā no arhīva tika izsniegtas
165 atkārtotas apliecības un 209
izraksti no reģistriem. Arī visas
reģistru labojumu, papildinājumu,
uzvārda, vārda un tautības ierakstu
maiņas lietas tika veiktas,
pamatojoties uz arhīvā esošajiem
dokumentiem. 2 0 0 2 . g a d a
9.martā Gulbenes pilsētas
dzimtsarakstu nodaļā pēc vairāku
gadu pārtraukuma tika svinētas
Zelta, Pērļu un Sudraba kāzas,
kurās piedalījās 14 pāri un kā goda
viesi ģimene, kuras kopdzīve tagad
sniedzas jau 63 gadu garumā, bet
goda vedēju uzdevumu pildīja
pilsētas domes priekšsēdētāja
ģimene, šādi atzīmējot laulības 30
gadu jubileju.

Šūšanas pulciņš �Mazā adatiņa� vadītāja Agra Ranka
Tautisko deju kursi (dažādām vecuma grupām)  
Bērnu vokālā studija  
Ritmikas grupa  
Aušanas kursi  
Zīda apgleznošana u.c.  

Gulbenes kultūras centrs budžeta
ietvaros atbalstīja un nodrošināja
pašdarbības kolektīvu profesionālo
vadību un attīstību, organizēja un
piedalījās valsts un tradicionālo
svētku svinībās un sarīkojumos

(piem. Lāčplēša diena, Latvijas
Republikas proklamēšanas diena),
atbalstīja un piedalījās nevalstisko
organizāciju sarīkojumos
(piem.�Rūpju bērns�, Ziemassvētku
eglīte, �Glābiet bērnus!�), kā arī

palīdzēja organizēt firmām,
organizācijām un iestādēm kursus,
seminārus, prezentācijas, izstādes,
koncertus, sarīkojumus, Uzņēmēju
dienas, izlaidumus u.c. pasākumus.
 Gulbenes kultūras centra
mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi regulāri piedalās ne tikai
vietējās nozīmes pasākumos, bet arī
rajona, novada, republikas un
starptautiskos sarīkojumos, skatēs,
konkursos, festivālos, izstādēs:

TPO �Degsme� vieskoncerti Čehijā 2002.g. marts
Tautas teātra viesizrādes Ungārijā 2002.g. jūlijs
TLMS �Sagša� izstāde Brīvdabas muzejā Rīgā 2002.g. marts
Skolotāju kora piedalīšanās Latgales Novada Dziesmu svētkos Balvos 2002.g. maijs
TPO �Degsme� piedalīšanās Republikas pūtēju orķestru festivālā Jelgavā 2002.g.jūnijs
Bērnu deju kopu �Sauleszaķis� un �Jāņabērni� piedalīšanās republikas bērnu deju
festivālā �Latvju bērni danci veda� Alūksnē 2002.g.jūnijs
Vecākās paaudzes kora �Atbalss� piedalīšanās Senioru koru Dziesmu svētkos Talsos 2002.g. jūnijs
TLMS �Sagša� piedalīšanās izstādē Rīgā �Pašdarinātie audumi� 2002.g. novembrī -

decembrī

Lielākie kultūras pasākumi
2002.gadā:
Preses balle � 5.janvāris,
Gulbenes kultūras centra
pašdarbības kolektīvu koncerts �
11.janvāris,
Normunda Rutu ļa koncerts �
Dzīves karuselī� � 18.janvāris,
Republikas vadošo kultūras
darbinieku seminārs � 23.janvāris,
Rajona skolu popiela � 8.februāris,
Meteņdienas karnevāls kopā ar
grupu �Labvēlīgais tips� �
16.februāris,
Rokfestivāls �Zāģis �2002� �
22.februāris,
Mazo vokālistu konkurss � Cālis �
2002� � 23.februāris,
Bērnu deju kopu Sadancis �
1.marts,
A.Veikšānes jubilejas koncerts �
2.marts,
Sporta deju kluba �Elegance�
republikas konkurss � 16.marts,

Par budžeta līdzekļiem 2002.gadā
tika veikts remonts ēkas kāpņu
telpā no 2. uz 3.stāvu, kā arī 3.stāva
foajē (Ls1763,-), ko kopīgi
izmanto gan nodaļa, gan
bibliotēka. Sadarbībā ar
bibliotēku, nodaļas vienai pusei ir
ielikti jauni logi. Sakārtota lokālā
ugunsdrošības signalizācija (Ls
405,26), kā arī veikti elektro-
montāžas darbi (Ls 750,-), bet
patīkamu iespaidu laulību zālē
atstāj  pagājušā gada nogalē
iegādātie 4 goda krēsli laulības
slēdzēju vecākiem (Ls 199,99).
Gulbenes pilsētas dzimtsarakstu
nodaļas darbinieces jau pirms
vairākiem gadiem bija nokār-
tojušas kvalifikācijas pārbau-
dījumu kā apliecinājumu savai
profesionalitātei, bet pagastu
dzimtsarakstu nodaļas pārzines
šim pārbaudījumam viņu vadībā
gatavojās 2002.gada novembrī un
visas veiksmīgi to nokārtoja.
Dzimtsarakstu nodaļa bez maksas
konsultē iedzīvotājus civilstāvokļa
aktu reģistrācijas jautājumos, bet
valsts nodevu pie laulības
pieteikuma iesniegšanas un
atkārtotām civilstāvokļa aktu
reģistrācijas apliecībām regulē
MK noteikumi, citu nodaļas
darbību apmaksu nosaka Gulbenes
pilsētas dome.

Iedzīvotāji
Gulbenes pilsētā iedzīvotāju skaits uz 01.01.2002. bija 8790.
Iedzīvotāju dzimuma un darbspējas struktūra 2002.gadā

Vīrieši Sievietes Kopā
Līdz darbspējas vecumam
(0-14 gadi) 751 730 1481
Darbspējas vecumā (no
15 gadiem) 2332 2768 5100
Virs darbspējas vecuma 738 1471 2209
KOPĀ 3821 4969 8790

Gulbenes pilsētas bāriņtiesa
Izveidota 1996.gada 1.martā,
darbojas saskaņā ar LR likumu �Par
bāriņtiesām un pagasttiesām�.
2002.gadā bija pieņemti 46 lēmumi:
- Par bērna mantas pārvaldīšanu
vienam no vecākiem- 8 lietas;
- Par atbrīvošanu no aizbildņa
pienākumu pildīšanas sakarā ar
bērna pilngadību - 3 lietas;
 - Par aizbildnības izbeigšanu un
atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu
pildīšanas sakarā ar vecāku varas
atjaunošanu - 2 lietas;
- Par aizbildnības izbeigšanu un
atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu
pildīšanas sakarā ar bērna mātes
pilngadību - 1 lieta;
- Par vecāku varas pārtraukšanu - 4
lietas;
- Par vecāku varas atjaunošanu - 4
lietas;
- Par aizbildnības nodibināšanu un
aizbildņa iecelšanu - 4 lietas;
- Par ģimenes valsts pabalsta
izmaksas pārtraukšanu - 6 lietas;
- Par atļaujas došanu bērnam šķērsot
valsts robežu - 1 lieta;
- Par ievietošanu bērnu bāreņu
aprūpes iestādē - 2 lietas;
- Par bērna uzturēšanās vietas
noteikšanu - 1 lieta.
- Atzinumi bērna adopcijai - 1 lieta.
Bāriņtiesas darbinieki kopā ar
sociālās aprūpes nodaļas
darbiniekiem apsekojuši vairākas
pilsētas ģimenes.

Dzīvokļu un komunālā
saimniecība� vides

aizsardzība
Dzīvokļu un komunālā saimniecībā
pagājušajā gadā izlietoti 87,65% no
plānotajiem izdevumiem. Neizpilde
bija saistīta ar Gulbenes ūdens
saimniecības attīstības projekta
izdevumu finansēšanas turpinā-
šanas 2003.gadā.
Pilsētas teritorijas labiekārtošanai
un ietvju apsaimniekošanai
Gulbenes pilsētas pašvaldībā jau
trešo gadu darbojās Labiekārtošanas
iestāde ar 22 štata vienībām� vidējā
darba alga mēnesī Ls 90,86. Ar
2002.gada 1.janvāri Gulbenes
pilsētas pašvaldības Labiekār-
tošanas iestāde pārtrauca finansēt
privatizēto dzīvojamo māju piegu-
lošās un piederošās teritorijas
apkopšanu.

Pilsētas labiekārtošanas
iestāde

Iestādes uzturēšanai un pamat-
darbībai izlietoti Ls40672,-.
Realizēts algoto pagaidu sabie-
drisko darbu projekts �Atpūtas vietu
veidošana Spārītes parkā�. Projekta
kopējās izmaksas bija Ls 1900,-. Tā
ietvaros bija nodarbināti 3
bezdarbnieki, kuri izgatavoja 17
soliņus un 10 atkritumu urnas un
izvietoja Spārītes parka teritorijā.
Otra algoto pagaidu sabiedrisko
darbu projekta �Vecgulbenes
muižas parka teritorijas labie-
kārtošana un trotuāru atjaunošana
pilsētā� ietvaros tika nodarbināti 10
bezdarbnieki. 3 mēnešos tika
atjaunots celiņu tīkls parka teritorijā
un daļēji atjaunots ietvju plākšņu
segums Gulbenes pilsētā. Projekta
kopējās izmaksas bija Ls 2400,-.
Trešā algoto pagaidu sabiedrisko
darbu projekta �Papeļu nozāģēšana
Gulbenē, Viestura ielā� ietvaros
nodarbināti 3 bezdarbnieki. 5
mēnešos nozāģētas 113 papeles,
kuras bija sasniegušas savu kritisko
vecumu un kļuvušas b īstamas

apkārtējām ēkām un iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas - Ls
1900,-.
Bez tam realizēts algoto pagaidu
sabiedrisko darbu projekts �Novad-
grāvju tīrīšana�. Projekta ietvaros
bija nodarbināti 6 bezdarbnieki. 5
mēnešos iztīrīti grāvji 3160 m
garumā pilsētas teritorijā. Projekta
kopējās izmaksas - Ls 3300,-.
Diendienā pilsētas labiekārtošanas
iestādes darbinieki apsekoja un
izskatīja iesniegumus koku
zāģēšanai. Nozāģēja sausos, bojātos
un bīstamos kokus pilsētā. Izzāģēja
pamežu Spārītes, Vecgulbenes
muižas parkā un Tilta ielas zaļajā
zonā. Regulāri tika pļauti zālieni,
cirpti dzīvžogi, veidoti koku
vainagi, stādītas puķes puķu dobēs
un puķu traukos.
Vairākās vietās atjaunots vecais
ietvju segums pilsētā. Gulbenes
pilsētas veco kapu teritorijā
iestādītas 50 tūjas, bet �Jaunatnes
parkā� izveidota liela ziemciešu
dobe.
Pilsētas labiekārtošanas darbos bija
iesaistīti gan pilsētas trūcīgie
iedzīvotāji, kuriem saskaņā ar
nolikumu par sociālo palīdzību,
piešķirts materiālais pabalsts, gan
iedzīvotāji, kuriem pēc tiesas
sprieduma piespriests kriminālsods
� piespiedu sabiedriskie darbi.
Pilsētā noorganizēts konkurss
�Sakoptākā māja, uzņēmums,
iestāde Gulbenes pilsētā�.

Uzņēmuma �Jumis� vietā -
SIA �Gulbenes Nami�

Gulbenes Namu saimniecības
pašvaldības uzņēmums �Jumis�
2002.gada 11.oktobrī reorganizēts
atbilstoši komerclikuma reģistram
un reģistrēts vienotajā komerc-
uzņēmumu reģistrā kā Gulbenes
pilsētas pašvaldības SIA �Gulbenes
Nami� ar vienotu reģistrācijas
numuru.
Uzņēmuma reorganizācijas gaitā no
uzņēmuma bija atdalīta viesnīcas
nozare, izveidojot patstāvīgu
Gulbenes pilsētas pašvaldības SIA
�Gulbenes Viesnīca�. Uzņēmuma
reorganizācijas gaitā precizēti
pamatkapitāla apjomi un tā
kvalitatīva novērtēšana.
2002.gadā veikti vairāki svarīgi
darbi:
Dažās dzīvojamās ēkās rekons-
truētas sešas siltummezglu iekārtas
ar regulēšanas automātiku apkurei
un karstā ūdens apgādei;
Veikta maģistrālo siltumtīklu
cauruļvadu nomaiņa trases posmā
O.Kalpaka � Pamatu iela.
Atjaunota karstā ūdens padeve trīs
mājās, kur uz laiku tā bija pārtraukta
iekārtu lielā nolietojuma dēļ;
Četrās dzīvojamās ēkās uzlabota un
pārbūvēta komunālās elektro-
apgādes sistēma, uzstādot laika un
gaismas sensorus apgaismojuma
ieslēgšanas un izslēgšanas
ekonomiskai regulēšanai;
Turpināta dzīvojamo ēku
iekškvartālu elektroapgaismojuma
tīkla apkalpošana un apgaismojuma
uzlabošana. Tāpat veikta siltum-
skaitītāju verifikācija, lai
nodrošinātu efektīvu komerc-
skaitītāju darbību un maksimāli
izslēgtu strīdīgus momentus
siltumenerģijas uzskaitē un
maksājumu aprēķinos;
Lai uzlabotu iedzīvotājiem snie-
dzamos pakalpojumus, aizvadītajā
gadā:
Turpināta dzīvokļu fonda ēku

NBS štāba orķestra koncerts �
20.marts,
TPO �Degsme� Jubilejas koncerts
� 23.marts,
TT pirmizrāde Z.Borževics �Kāzu
maršs� � 27.marts,
Lieldienu pasākums kopā ar
folkloras kopu �Pērlis�� 31.marts,
Bērnu deju kopas �Dancītis�
koncerts � 10.aprīlis,
Dziedātājas Marijas Naumovas
koncerts � 12.aprīlis,
Teātra TT viesizrāde �Tiritomba jeb
Zelta zivtiņa� � 16.aprīlis,
Gulbenes rajona deju kopu, V
Starptautiskā folkloras festivāla
�Sudmaliņas�, koru, dramatisko
kolektīvu skates � 27.aprīlis,
4.maijs,
Gulbenes kultūras centra bērnu
teātra studijas pirmizrāde �Vinnijs
Pūks� � 25.aprīlis,
TLMS �Sagša� 50 darba gadu
Jubilejas izstāde � 3.maijs,

Valmieras teātra viesizrādes �Visām
pelēm garšo siers� un �Savējie
sapratīs� � 7.maijs,
Kultūras centra bērnu pašdarbības
kolektīvu sezonas noslēguma
koncerts � 12.maijs,
Gulbenes ģimnāzijas gada balle �
31.maijs,
Vidzemes novada bērnu teātra
festivāls � 1.jūnijs,
Fotoizstāde �Mana sapņu āfrika�
(L.Aumeisters) � 3.-20.jūnijs,
Rajona dīdžeju saiets � 12.jūlijs,
Deju grupas �Dzirnas� koncerts �
4.augusts,
Alūksnes TT izrāde �Pērku jūsu
vīru� � 14.septembris,
Kauņas Zvēru teātra izrāde �
30.septembris,
Valsts Leļļu teātra �Čigānmeitēns
Ringla� viesizrāde � 10.oktobris,
Smiltenes TT viesizrāde Ē.Vulfs
�Greizsirdība� � 12.oktobris,
Jēkabpils TT viesizrāde L.Stumbre
�Zvaigznes diena� � 15.novembris,
�Sporta laureāta� gada balle �
28.decembris.

2002.gadā par kopējo summu
Ls2260, - iegādāti mūzikas centri,
biroja tehnika un tehnika
saimniecībai.

Iedzīvotāju vecuma struktūra 2001.un 2002.gadā
2001.gadā 2002.gadā

Bērni (0 � 6 gadi) 622 568
Jaunieši ( 7 � 18 gadiem) 1658 1356
 Darbspējas vecumā (no 18gadiem) 5011 4657
Virs darbspējas vecuma 2285 2209
KOPĀ 9576 8790

Gulbenes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas
2001.gadā 2002.gadā

Dzimšanas 63 59
Miršanas 139 131
Laulības 48 52
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apsaimniekošanas pilnveidošana.
Māju dzīvokļu īpašnieku kop-
sapulcēs, ievēlētas māju dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas,
kuras nes atbildību par dzīvojamo
māju apsaimniekošanas darbu izvēli
un apsaimniekotāja izpildīto darbu
kvalitātes novērtēšanu;
Turpināta privatizēto dzīvokļu
apsaimniekošanas līgumu slēgšana,
paredzot abām līgumslēdzējām
pusēm pieņemamus līgumu
noteikumus. Tāpat precizēti
apsaimniekošanas līgumu finan-
siālie un atbildības kritēriji, kas
nodrošina precīzāku dzīvokļu
īpašnieku kontroles iespēju par
māju apsaimniekošanas un
uzturēšanas līdzekļu kontā iemak-
sājamām summām un to izlie-
tojumu;
Uzņēmuma darbinieki regulāri
sniedza informāciju Gulbenes
pilsētas domes laikrakstā �Vēst-
nesis� par pasākumiem, kurus
organizēja, lai uzlabotu sniedzamos
pakalpojumus, kā arī sniedza
atbildes uz iedzīvotāju interesē-
jošiem jautājumiem.
Līdz ar to uzlabojās dzīvokļu
īpašnieku informētība par maksā-
jumiem, to apjomiem un sama-
zinājās mutisko un rakstisko
iesniegumu skaits par šiem
jautājumiem, kā arī siltumapgādes
un karstā ūdens apgādes strīdīgiem
un neatrisināmiem jautājumiem.
Tas deva iespēju uzņēmuma
administrācijai vairāk pievērsties
sniedzamo pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanai, jo mazāk laika tiek
tērēts iedzīvotāju iesniegumu
analizēšanai un sarakstei.

Pašvaldības nekustamā
īpašuma novērtējums

Kopumā Gulbenes pilsētas
pašvaldība uz 2002.gadu bija
reģistrējusi Zemesgrāmatu nodaļā
166 daudzdzīvokļu un viendzīvokļu
dzīvojamās mājas, no tām pārskata
periodā 10 daudzdzīvokļu un
viendzīvokļu dzīvojamās mājas bija
noņemtas no pašvaldības bilances,
jo šinīs mājās bija privatizēti vairāk
nekā 75% dzīvokļi.
Pašvaldība reģistrēja uz sava vārda
īpašumā divas nedzīvojamā fonda
ēkas un 15 nekustamos īpašumus
Zemesgrāmatu nodaļā. Daļa no tiem
bija nodoti nomā un, bet daļa -
atsavināti vai bija atsavināšanas
procesā.
Pašvaldība reģistrēja 15 zemes

gabalus īpašumā, no kuriem 2 bija
nodoti privatizācijai un atradās
privatizācijas vai atsavināšanas
procesā.
Gada laikā notika pašvaldības
dzīvojamā fonda minimāls sama-
zinājums, kas saistīts ar dzīvokļu
privatizāciju. Uz 01.01.2003. bija
privatizēti aptuveni 70% no kopējā
dzīvokļu skaita.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
dzīvokļu, kas pieder pilsētas
pašvaldībai, tehniskais stāvoklis ar
katru gadu pasliktinās, jo trūkst
līdzekļu remontiem.
Pilsētas pašvaldības pārziņā un
valdījumā ir visas ielas, izņemot
centrālās tranzīta, un to segums
pēdējos gados bija krasi paslik-
tinājies sakarā ar to, ka nebija
pietiekami daudz līdzekļu ielu un
ceļu seguma pastāvīgai atjauno-
šanai.
2002.gadā nekādi būtiski pasākumi
teritorijas attīstībā netika veikti,
sakarā ar līdzekļu trūkumu. Šajā
laikā tikai apmeklēti semināri par
jaunākajā aktualitātēm likumdošanā
par teritorijas attīstību. Iespēju
robežās vākta nepieciešamā infor-
mācija turpmākajiem darbiem.
1999.gada 9.septembrī Gulbenes
pilsētā tika apstiprināts zemes
vērtību zonējums līdz ar to zemes
kadastrālā vērtība Gulbenes pilsētā
bija pieaugusi 2 līdz 5 reizes,
tādējādi arī pilsētas pašvaldības
īpašumā esošo zemju vērtība bija
palielinājusies. Piemēram, ja
individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme otrajā zonā bija
novērtēta no 10 līdz 15 santīmi par
1 kv.m., tad tās vērtība 2002.gadā
bija 30-40 santīmi par 1 kv.m., vai,
piemēram, zemes rūpnieciskās
ražošanas zonā kadastrālā vērtība
līdz 2000.gadam bija no 15 līdz 50
santīmi par 1 kv.m., bet pagājušogad
- no 0,25 līdz 1,40 lati par 1 kv.m.
Gulbenes pašvaldības administra-
tīvajā teritorija aizņēma 1189,8 ha,
tai skaitā, pēc 2003.gada 23.janvāra
domes sēdē apstiprinātās zemes
lietošanas mērķu bilances: Lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme -
137,6 ha; meži - 81,0 ha; krūmāji -
70,1 ha; purvi - 17,7 ha; zem
ūdeņiem - 36,1 ha; zeme ēkām un
pagalmiem - 340,1 ha; ielas un ceļi
- 116,7 ha; pārējās zemes - 390,5 ha.

Valsts investīciju
programmas izpilde

Gulbenes pilsētas ūdenssaim-

niecības investīciju projekts bija
īstenots periodā starp tehniski
ekonomiskās izpētes izstrādi
1997.gadā un investīciju projektu
lielākās daļas pabeigšanu 2002.gada
1.jūlijā. Dažu investīciju kompo-
nenšu, kā ūdensapgādes un kana-
lizācijas tīklu rekonstrukcija un
paplašināšana, turpinās 2003.gadā.
Gulbenes pilsētā 2002.gadā dzīvoja
8790 iedzīvotāji. Aptuveni 73%
pilsētas iedzīvotāju saņēma
centralizētu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus. Kanali-
zācijas abonentu skaits bija nedaudz
lielāks. Tam par iemeslu bija divas
ūdensapgādes sistēmas � centrālā un
dzelzceļa, kurām bija divi dažādi
ūdens ieguves avoti un apkalpojošie
uzņēmumi, bet notekūdeņu
savākšanas sistēma - kopēja.
Dzelzceļa sistēma apkalpoja
aptuveni 1000 iedz īvotājus ar
kopējo vidējo patēriņu 15m3/d.
Gan iedzīvotāju skaita samazi-
nāšanās dēļ, gan mērītāju uzstā-
dīšanas un tarifu paaugstināšanās
rezultātā dzeramā ūdens patēriņš
bija samazinājies divas reizes, un
2002.gadā tas sasniedza vidēji 503
m3/d. Notekūdeņu vidējā plūsma
bija palikusi nemainīga - 2000 m3/
d, no kā var secināt, ka inflācija
kanalizācijas tīklos bija aptuveni trīs
reizes augstāka kā patērētais un
sistēmā novadītais ūdens. Vājākie
tīklu posmi tika konstatēti
kanalizācijas tīklu izpētē, līdz ar to
darba apjoms bija zināms.
Saskaņā ar tehniski ekonomiskā
pamatojuma ieteikumiem investī-
cijas tika plānotas sekojošām
ūdensapgādes komponentēm: jaunu

aku un dzeramā ūdens atdzelžošanas
stacijas, ūdensvada no akām līdz
atdzelžošanas iekārtām izbūvei un
noplūžu identifikācijai un tehniski
sliktāko vadu nomaiņai, un
kanalizācijas komponentēm: jaunu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un
spiedvada izbūvei, galvenās
kanalizācijas sūkņu stacijas
rekonstrukcijai, alus darītavas un
slimnīcas pieslēgumam centrali-
zētajai 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:
Izbūvēta jauna dzeramā ūdens
attīrīšanas stacija, kura nodrošina
dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši
Latvijas dzeramā ūdens standartam
un ES direktīvas prasībām.
Izbūvētas un aprīkotas divas jaunas
artēziskās akas un nomain īts
aprīkojums 2 esošajās akās, izbū-
vēts 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, atdzelžo-
šanas stacijā un uz gandrīz visiem
māju ievadiem ir uzstādīti ūdens
mērītāji.
Izbūvētas jaunas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, kas nodrošina
normatīvu attīrīšanu, t.sk. slāpekļa
un fosfora samazināšanu līdz ES
pilsētvides notekūdeņu attīrīšanas
direktīvas prasībām pilsētām virs
10000 CE, kā arī nodrošināta
atbilstoša dūņu apstrāde un

Tehniski ekonomisko pamatojumu
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

uzglabāšana.
Rekonstruēta galvenā kanalizācijas
sūkņu stacija un nodrošināta
galvenā spiedvada uz NAI darbība.
Pilsētas slimnīca pieslēgta centra-
lizētais pilsētas kanalizācijas
sistēmai, un sagatavošanā ir
tehniskais projekts alus darītavas un
tās apkārtnē esošo objektu
pieslēgšanai.
Institucionālās attīstības projekta
ietvaros ūdenssaimniecības uzņē-
mums ir uzlabojis pārvaldes un
uzskaites sistēmu.
Attiecībā uz esošo tīklu rekons-
trukciju un paplašināšanu, inves-
tīciju programmā ir paredzēti
līdzekļi, taču to apguve nebija
notikusi saskaņā ar plānoto laika
grafiku, tādējādi sākotnēji izvirzītie
mērķi ir sasniegti tikai daļēji:
Ūdensapgādes tīklam izstrādāts
datormodelis, ar kura palīdzību
atrastas noplūdes vietas t īklā,
noteikti rekonstruējamie tīklu
posmi, kā arī to var izmantot jaunu
tīklu konfigurācijas aprēķinam.
Līdz šim pilsēta bija nomainījusi
nefunkcionējošos tīklu aizbīdņus un
ugunsdzēsības hidrantus, kā arī
rekonstruējusi salīdzinoši nelielus
tīklu posmus (veco dzelzs
cauruļvadu nomaiņa).
Kanalizācijas tīklā tika veikta TV
inspekcija un skalošana, lai noteiktu
tīkla vājos posmus.
Kopīgā investīciju summa projektu
pabeidzot ir 2,622 milj. Ls. Projekta
finansu avoti, to piešķirtās summas
un līdz šim apgūtais finansējums ir
sekojošs:

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

Valsts budžets 32,6 0,855 - 97
Pašvaldība 7,7 0,202 - 3
SIA �Alba� 5 0,129 - 100
Latvijas Vides aizsardzības fonds 0,00 0,010 - 100
Dānijas Vides aizsardzības aģentūra 23,2 0,607 7,280 DKK 100
ES Phare LSIF 13,5 0,351 0,630 EUR 100
Nefco 5,5 0,146 2 0,295 EUR 73
Latvijas Vides investīciju fonds 4 0,101 - 100
Nefco dāvinājums 8,5 0,221 2,904 DKK 75
KOPĀ: 100 - 87

investīciju programma un prioritāra
īstermiņa investīciju programma,
kurā ņemti vērā nepieciešamie
uzlabojumi un iedzīvotāju
maksātspēja. Saskaņā ar izpētes
secinājumiem tika piesaistītas
investīcijas projekta realizācijai.

Projekta vadība tika realizēta,
sadarbojoties Gulbenes pašvaldībai,
ūdens uzņēmumam SIA �Alba� un
uzņēmumam �Vides Projekti�
programmas 800+ ieviešanas
vienību.

Par pasākumiem, lai
veicinātu iedzīvotāju

informētību par pašvaldības
darbību un viņu iespējām

piedalīties lēmumu
apspriešanā

2002.gadā pilsētas dome daudz
darījusi, lai katrs Gulbenes
iedzīvotājs saņemtu patiesu, pilnīgu
un savlaicīgu informāciju par
pašvaldības darbu, apsprieža-
majiem un pieņemtajiem lēmu-
miem, pilsētā notiekošajiem
pasākumiem un citiem svarīgiem
jautājumiem.
Pašvaldībai izveidojusies sadarbība
ar vietējo televīziju jau no tās
dibināšanas � 1993.gada. Gulbenes
televīzija SIA �TV �11.kanāls�
raida pilsētā un 40 km rādiusā ap
to. Tās potenciālā auditorija bija
vismaz 50‘000 skatītāju Gulbenes
rajonā, daļēji Alūksnes, Balvu un
Madonas rajonos. Televīzija veido
ziņu raidījumus, kuri iziet ēterā
divreiz nedēļā un tematiskos
raidījumus. Katrā raidījumā vismaz
2-3 reizes parādījās pašvaldības
informācija � domes priekšsēdētāja
detalizēts stāstījums par domes
sēdēm un to lēmumiem, oficiālā
informācija, kā arī pašvaldības un
tās iestāžu sludinājumi, sižeti par
pilsētu, problēmām tajā, to
risinājumiem un daudz cita.
Otrs tikpat svarīgs pašvaldības
informācijas nodrošinājums

iedzīvotājiem bija vietējais
laikraksts �Dzirkstele� (SIA
�Dzirkstele� dibināts 1991.), kurš
iznāca trīs reizes nedēļā A3 formātā
uz 12 lpp., 4100 eks. Avīzes
žurnālisti piedalijās visās domes
sēdēs, pilsētai svarīgos pasākumos
un tikšanās, un visu to atspoguļoja
laikraksta lapaspusēs. 2002.gadā
laikrakstam bija divi izdevumi -
Madonas (�Madonas ziņas� 2450
eks.) un Alūksnes (�Alūksnes
ziņas� 2000 eks.) rajonos. Arī tajos
bieži vien bija informācija par
Gulbenes pašvaldību (piemēram,
2002.gadā �Putnu pilsētu dienas
Gulbenē� vai Malienas atkritumu
poligona izveides sakarā). Katrā
�Dzirksteles� numurā bija atvēlēta
vieta pašvaldības informācijai ziņu
lapaspusē un vieta īsziņās. Pāris
reižu mēnesī laikraksta otrajā
lapaspusē tika nopublicēts domes
speciālistu viedoklis tajā vai citā
jautājumā un žurnālistu komentāri.
Lai veicinātu iedzīvotāju
informētību par pašvaldības darbu,
no 1996.gada maija tiek izdots
Gulbenes pilsētas domes laikraksts
�Vēstnesis�. Līdz 2002.gada
februārim tas iznāca A4 formātā uz
4 lapaspusēm, 3000 eksemplāru
metienā, bet sākot ar 2002.gadu �
A3 formātā, 4000 eksemplāros un
uz 8 lapaspusēm. Ar sētnieku
starpniecību, izdevumu izplatīja

visu daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem un vairākās
tirdzniecības un pakalpojumu
sniegšanas vietās. Tā kā tas bija
pieejams katrai pilsētas ģimenei.
�Vēstnesī� publicēja domes oficiālo
informāciju par pašvaldības darbu
un iecerēm, paziņojumus un
konkursus, domes sēžu lēmumus, to
izskaidrojumus un lēmumprojektus.
Laikraksts iepazīstināja savus
lasītājus ar domes deputātu,
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieka, izpilddirektora un domes
speciālistu viedokļiem un darba
atskaitēm. Publicēti apraksti par
pilsētas viesiem (citu pilsētu
vadītāji, ministri, Saeimas deputāti,
zinātnieki un mākslinieki). Rubrikā
� �Savai pilsētai� bija stāstīts par
atsevišķas iestādes, uzņēmuma,
iedzīvotāja ieguldījumu dzimtajai
pilsētai un darbu pilsētas vārda
nešanā ārpus rajona vai valsts
robežām. Rubrikā �Tavs vārds�
runājām par pašvaldības iestāžu
labākajiem darbiniekiem � gan par
vadītājiem, gan vienkāršā darba
veicējiem (piemēram, pilsētas
labāko sētnieku, Gulbenes pilsētas
bibliotēkas direktori).
�Vēstnesī� vieta tika rasta arī
jauniešu domām par dzīvi pilsētā,
par problēmām un to (jauniešu
skatījumā) risinājumiem rubrikā
�Kopā vieglāk�. Lasītājiem bija

iepatikusies rubrika �Laika rats�,
kurā interesantā formā pastāstīts par
pilsētas vēsturi (šogad Gulbenei �
75, Mazbānītim � 100), kā arī
kultūras un sporta pasākumu
kalendārs visam mēnesim.
Pašvaldība ar laiku domā apmierināt
iedzīvotāju vēlmi un izdot
laikrakstu divas reizes mēnesī.
Lai veicinātu iedzīvotāju infor-
mētību par pašvaldības darbu,
Gulbenes pilsētas dome sadarbojās
arī ar vairākiem citiem Latvijas
mēdijiem. To starpā ziņu dienesti �
LETA un BNS, interneta portāls
�Laukinet�, laikraksti �Neatkarīgā
rīta avīze�, �Lauku avīze�, �Rīgas
balss�, Latvijas radio, Latvijas un
Valmieras televīzijas. Visiem šiem
mēdijiem vismaz vienu reizi nedēļā
tika elektroniski nosūtīta infor-
mācija par notiekošo un tuvākajā
laikā plānoto pilsētā.
2002.gada nogalē pilsētas dome
izdeva Gulbenes pašvaldības
informatīvo bukletu. Materiāls tika
izdalīts kopā ar domes laikrakstu
�Vēstnesis� un bija pieejams
pilsētas domē. Informatīvais buklets
sevī nesa koncentrētu un precīzu
pilsētas domes darbinieku, deputātu
un pašvaldības iestāžu kontakt-
informāciju un iedzīvotāju pieņem-
šanas laikus. Šeit pat uzrādīti
telefona numuri, pa kuriem zvanīt
steidzamos gadījumos (avāriju

dienesti, transporta uzziņas utml.)
2002.gadā tika izveidota Gulbenes
pilsētas interneta mājas lapa (adrese
- http://www.gulbene.lv). Šeit
gulbenieši un pilsētas viesi varēja
iepazīties ar Gulbenes kartēm,
noderīgām saitēm, piemēram, ar
Gulbenes bibliotēku un mazbānīti,
kā arī uzzināt pilsētā notiekošo
pasākumu kalendāru sadaļā
�Jaunumi�.
Mājas lapas sadaļā �Pašvaldība�,
bija iespējams uzzināt pilsētas
domes deputātu pieņemšanas laikus
un pašvaldības darbinieku kontakt-
informāciju. Šeit lasāmi visi domes
lēmumi, paziņojumi un izsludinātie
konkursi, viss par pašvaldības
iestādēm, kā arī laikraksta
�Vēstnesis� elektroniskā versija.
Sadaļā �Izglītība� - par pilsētas
vispārējas, pirmsskolas un interešu
izglītības mācību iestādēm, sākot no
kontaktinformācijas un beidzot ar
samērā plašiem aprakstiem un
fotogrāfijām par katru izglītības
iestādi. Par kultūras un sporta
iestādēm un aktivitātēm pilsētā -
sadaļā �Kultūra un sports�.
Pilsētas dome rakstiski un zvanu
veidā saņēma un turpina saņemt
gulbeniešu ierosinājumus un
priekšlikumus par interneta mājas
lapas izveidi un tajā sastopamo
informāciju.

http://www.gulbene.lv

