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I. PAMATINFORMĀCIJA
1. Iestādes juridiskais statuss
Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
(turpmāk tekstā - Aģentūra) ir Saldus novada domes (turpmāk tekstā - Dome) dibināta un budžeta
iestādes „Saldus novada pašvaldība” (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pārraudzībā esoša patstāvīga
iestāde kā publisko tiesību juridiska persona, kas izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, lai
sniegtu informāciju tūrisma nozarē, organizētu ar tūrismu saistītus projektus, nodrošinātu saikni
ar sadraudzības pilsētām un sadarbības partneriem, uzturētu informācijas apriti Pašvaldības
mājas lapā, plānotu un koordinētu kultūras un sporta procesu attīstību, organizētu kultūras un
sporta aktivitātes, apkopotu informāciju un veidotu datu bāzi par tūrisma, kultūras un sporta
nozarēm, kā arī pārraudzītu novada kultūras un sporta iestāžu darbu. Aģentūra ir Saldus pilsētas
pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas centrs” un Saldus novada pašvaldības
aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas centrs” tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja, un tā
savu darbību uzsāka 2014. gada 1. janvārī.
2. Aģentūras darbības mērķis
Aģentūras mērķis ir veicināt tūrisma, kultūras un sporta nozaru attīstību un sadarbību visā Saldus
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, uzturēt un pilnveidot saikni ar sadraudzības pilsētām
un sadarbības partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs, nodrošināt informācijas apriti publiskajā telpā.
3. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi
3.1. Aģentūras uzdevumi tūrisma nozares veicināšanā:
3.1.1. organizēt, koordinēt, plānot un sniegt tūrisma un ar tūrismu saistītus
informatīvos pakalpojumus iedzīvotājiem un novada viesiem;
3.1.2. pārstāvēt Domi reģionālās un valsts līmeņa tūrisma nozares iestādēs, institūcijās
un sabiedriskajās organizācijās;
3.1.3. organizēt informācijas apkopošanu un sistematizēšanu par tūrisma un atpūtas
piedāvājumu un pakalpojumiem, izplatot šo informāciju gan Saldū, gan
citos Latvijas reģionālajos un ārvalstu tūrisma informācijas centros;
3.1.4. organizēt dažāda veida sadarbību tūrisma nozarē, sadarboties ar citiem Latvijas
un ārvalstu tūrisma informācijas centriem, nodrošinot savstarpēju informācijas
apmaiņu;
3.1.5. sagatavot un izdot informatīvus tūrisma materiālus par Saldus novadu, kā arī
iesaistīties reģionālo un Latvijas kopējo tūrisma izdevumu veidošanā;
3.1.6. izstrādāt tūrisma projektus un piedalīties kā sadarbības partnerim tūrisma
nozares projektu sagatavošanā un realizēšanā;
3.1.7. sniegt Domei un Pašvaldībai ierosinājumus un konsultācijas par jautājumiem,
kuri saistīti ar tūrisma nozares attīstību un tās darbības pilnveidošanu;
3.1.8. veikt citus Domes uzdevumus Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanā.
3.2. Aģentūras uzdevumi sadarbības veicināšanā ar sadraudzības pilsētām un sadarbības
partneriem:
3.2.1. organizēt un koordinēt Domes, Pašvaldības un pagastu pārvalžu starptautiskos
kontaktus un sadarbību ar Saldus novada sadraudzības pilsētām un sadarbības
partneriem ārvalstīs un Latvijā, kā arī veicināt jaunu sadarbības projektu uzsākšanu un
realizāciju;
3.2.2. veikt informatīvo materiālu apkopošanu un datu bāzes uzturēšanu par
sadraudzības pilsētām un sadarbības partneriem;
3.2.3. sagatavot un konsultēt Domes un Pašvaldības delegācijas braucieniem uz
sadraudzības pašvaldībām, kā arī organizēt sadraudzības pašvaldību vizītes novadā;
3.2.4. piedalīties un konsultēt sadarbības partneru vizīšu organizēšanā novadā;
3.2.5. sadarboties ar ārvalstu pašvaldību un starptautiskajām institūcijām, nodrošinot
savstarpēju informācijas apmaiņu Aģentūras darbības jomā;

3.2.6. attīstīt un koordinēt reģionālos un starptautiskos tūrisma kontaktus, piedalīties
dažādu starptautisku tūrisma projektu izstrādē;
3.2.7. veikt citus Domes un Pašvaldības uzdevumus sadarbības veicināšanas jomā.
3.3. Aģentūras uzdevumi publiskās informācijas sniegšanā un uzturēšanā:
3.3.1. nodrošināt jaunākās informācijas ievietošanu mājas lapā internetā –
www.saldus.lv par Domes, Pašvaldības un tās institūciju darbību, pieņemtajiem
lēmumiem un aktualitātēm, kā arī veikt ar tūrismu saistītās informācijas atjaunošanu
un papildināšanu mājas lapā;
3.3.2. sagatavot un sniegt iedzīvotājiem un plašsaziņas līdzekļiem regulāru informāciju
par aktualitātēm kultūras, tūrisma un sporta nozarēs Saldus novadā;
3.3.3. sagatavot un sniegt masu medijiem regulāru informāciju par Domes un
Pašvaldības darba aktualitātēm Saldus novadā;
3.3.4. veikt citus Domes un Pašvaldības uzdevumus informācijas sniegšanas jomā;
3.3.5. sekmēt novada atpazīstamību Latvijā un pasaulē, veidojot pozitīvu publicitāti
par novada saimnieciskās darbības sasniegumiem un institūciju labo pieredzi.
3.3.6. Veidot un koordinēt sadarbības un informācijas apriti ar Saldus novada
uzņēmējiem.
3.4. Aģentūras uzdevumi kultūras nozares veicināšanā:
3.4.1. veicināt Saldus novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu kultūras nozarē;
3.4.2. izstrādāt kultūras nozares projektus un piedalīties kā sadarbības partnerim šīs
nozares projektu sagatavošanā un realizēšanā;
3.4.3. koordinēt /organizēt novada nozīmes kultūras pasākumus;
3.4.4. veicināt un atbalstīt Saldus novada biedrību un nodibinājumu darbību kultūras
jomā;
3.4.5. nodrošināt kvalitatīvu metodisko palīdzību novada kultūras darbiniekiem, tautas
mākslas kolektīviem, veicināt darbinieku tālākizglītību, profesionālo pilnveidi, Latvijas
novadu un ārvalstu atbilstošo institūciju pieredzes iepazīšanu;
3.4.6. veidot kultūras aktivitāšu kopējo darba plānu un koordinēt kultūras iestāžu
sadarbību plāna realizācijai, sadarbojoties ar Saldus pilsētas bibliotēku, Jaņa Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzeju, Saldus kultūras centru, Saldus mākslas skolu, Saldus
mūzikas skolu un pagastu pārvaldēm;
3.4.7. nodrošināt Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanu un tālāknodošanas
procesu sadarbībā ar novada virsvadītāju un virsdiriģentu, izstrādāt nolikumus,
organizēt amatiermākslas kolektīvu skates, nodrošināt koprepertuāra apguvi;
3.4.8. apkopot nepieciešamo informāciju un sagatavot statistikas atskaites, veidojot kopējo
datu bāzi kultūras nozarē;
3.4.9. nodrošināt vienotas darba samaksas sistēmas izstrādi, morālās un materiālās
stimulēšanas sistēmas izveidi un tarifikāciju novada kultūras iestādēs/ struktūrvienībās
strādājošiem;
3.4.10. veikt citus Domes uzdevumus Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanā.
3.5. Aģentūras uzdevumi sporta nozares veicināšanā:
3.5.1. veicināt Saldus novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu sporta nozarē;
3.5.2. izstrādāt sporta nozares projektus un piedalīties kā sadarbības partnerim šīs
nozares projektu sagatavošanā un realizēšanā;
3.5.3. koordinēt /organizēt novada nozīmes sporta pasākumus un sacensības;
3.5.4. izstrādāt un apstiprināt sporta sacensību nolikumus;
3.5.5. nodrošināt un koordinēt novada pārstāvju piedalīšanos valsts un starptautiska
mēroga pasākumos un sacensībās;
3.5.6. sadarboties ar Saldus sporta skolu, Saldus novada biedrībām, klubiem un
nodibinājumiem, kā arī organizēt kopīgus pasākumus;

3.5.7. nodrošināt kvalitatīvu metodisko palīdzību novada sporta darbiniekiem, novada
biedrībām, klubiem un nodibinājumiem, veicināt darbinieku tālākizglītību, profesionālo
izaugsmi, Latvijas novadu un ārvalstu atbilstošo institūciju pieredzes iepazīšanu;
3.5.8. apkopot nepieciešamo informāciju un sagatavot statistikas atskaites, veidojot kopējo
datu bāzi sporta nozarē;
3.5.9. nodrošināt vienotas darba samaksas sistēmas izstrādi, morālās un materiālās
stimulēšanas sistēmas izveidi un tarifikāciju novada sporta iestādēs/struktūrvienībās
strādājošiem;
3.5.10. veikt citus Domes uzdevumus Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanā.

II. PĀRSKATA GADA GALVENIE UZDEVUMI, PRIORITĀTES
UN VEIKTIE PASĀKUMI
Lai realizētu iepriekš minētos uzdevumus un nodrošinātu Aģentūras izvirzīto mērķu sasniegšanu,
2017. gadā paveiktais:
2.1. Tūrisms
Sagatavoti un izdoti tūrisma materiāli par Saldus novadu:
- aktualizēta informācija ceļvedim “Saldus – medus piliens Kurzemē” (A4, 32 lapas),
angļu, krievu un latviešu valodā;
- aktualizēta informācija tūrisma kartei “Saldus un apkārtne” latviešu, angļu, krievu un
lietuviešu valodā
- izstrādāts jauns velo nomas līgums
- izstrādāts jauns vizuālais dizains ceļvedim “Saldus – medus piliens Kurzemē” (A4, 32
lapas)
- veiktas izmaiņas Saldus tūrisma mājas lapas vizuālajā noformējumā;
Dalība projektos:
- Sadarbībā ar Ventas Reģionālā parka direktorātu (LT) kā vadošo partneri un citiem
partneriem Latvijā un Lietuvā sagatavots projekta „Izbaudi Ventu” (angļu valodā “Visit
Venta”) pieteikums Latvijas Lietuvas pārrobežas sadarbības programmā 2014.-2020,
prioritātē Ilgtspējīga un tīra vide.
Sagatavotas un uzstādītas tūrisma norāžu zīmes:
- uzstādītas tūrisma norāžu zīmes uz 22 Saldus novada tūrisma objektiem;
Tūrisma pasākumi un aktivitātes:
- Saldumu svētki 1. jūlijā;
- Tūrisma diena 27. septembrī;
- Saldus novadu svētki 2017 organizēšanā;
- Saldus ezera svētki, Velospiets.
Sadarbība ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem:
- informatīvās tikšanās atpūtas bāzē “Radi” un Kapelleru namā;
- tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens.
Sadarbība ar Kurzemes Tūrisma asociāciju:
- sagatavota Akcija “Apceļo Kurzemi 2017”, iekļaujot Saldus un apkārtnes apskates
objektus, naktsmītnes un citus piedāvājumus;
- aktualizēta informācija tūrisma kartei “Kurzeme”, iekļaujot Saldus un apkārtnes apskates
objektus, naktsmītnes un citus piedāvājumus;
- veikts darbs, strādājot Kurzemes Tūrisma asociācijas kvalitātes balvas „Lielais Jēkabs
2017” vērtēšanas komisijā;

- īstenota dalība Kurzemes tūrisma asociācijas valdē un mārketinga padomē
- īstenota dalība LIAA un KTA organizētajos semināros.
Dalība izstādēs un gadatirgos:
- BALTTOUR (Rīga, Latvija);
- ADVENTUR (Viļņa, Lietuva)
- Ražots Saldus novadā 2017
- Rīgas pilsētas svētki 2017
- Uzņēmēju dienas Kurzemē 2017 (Ventspils).
Saldus TIKS centra apmeklētāji 2017. gadā:
- tūrisma informācijas centrā apkalpoti 7972 cilvēki, no kuriem 421 bijuši ārvalstu viesi,
bet 7551 – vietējie klienti;
- visvairāk ārvalstu apmeklētāju bijis no Lietuvas (168), Vācijas (77), Krievijas (44), ASV
(33) un Igaunijas (22);
- saņemto zvanu skaits – 751.
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Apkalpoto klientu skaits 2017. gadā
2.2. Starptautiskā sadarbība
Organizēti Saldus novada pašvaldības delegāciju braucieni uz sadraudzības pašvaldībām:
- No 2. līdz 6. novembrim Saldus novada pašvaldības pārstāvji un deju kopa “Bandava”
viesojās Saldus sadraudzības pilsētā Gruzijā – Tskaltubo, lai piedalītos pilsētas svētku
svinībās “Rudens Tskaltubo”. Tskaltubo pilsētas svētki notiek 4. novembrī un šo svētku
ietvaros Saldus p/a “Saldus TIKS centrs” deju kopa “Bandava” Santas Laurinovičas
vadībā sniedza koncertus un iepazīstināja ar Latvijas deju arī mūsu draugus Gruzijā.
No 15. līdz 18. jūnijam Saldus novada pašvaldības delegācija piedalījās Liderbahā
notiekošajos “Ielu svētkos”. Tika nostiprināta iepriekšējā sadarbība un pārrunāti nākotnes
plāni – viena no diskusiju tēmām bija mākslas izstāde, kura 2018. gadā notiks Saldū.
Organizētas sadraudzības pašvaldību vizītes Saldus novadā:
-

-

No 15. līdz 21. maijam Saldus novadā tika svinēti septītie Saldus novada svētki. Šī gada
svētku moto bija “Novada spārni esam mēs paši”. Saldū viesojās Tskaltubo un Paides
delegācijas, kā arī gruzīnu deju kopa “IALONI” un poļu folkloras deju kolektīvs
“Snutki”. Dejotāji ar izcilu sniegumu priecēja Saldus novada iedzīvotājus un Saldus
novada sadraudzības pilsētas Tskaltubo mērs ielūdza arī deju kopu “Bandava” uz atbildes
vizīti novembrī.

Organizētas ārvalstu pārstāvju vizītes Saldus novadā:

-

-

20. martā, Saldū vizītē bija ieradusies Izraēlas vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadeha.
Viņa apmeklēja pašvaldību, Saldus vidusskolu, pašvaldības iestādes un vairākus Saldus
novada uzņēmumus, kā arī iepazina Saldus pilsētas vēsturi.
15. novembrī Saldū viesojās Kanādas vēstnieks Alans Ozērs (Alan Hausser).
Vēstnieka vizīte sākās Saldus novada pašvaldībā, kur notika pieņemšana pie novada
domes vadības. Vizītes mērķis bija iepazīstināt Saldus novada pašvaldību un tās
uzņēmējus ar nesen parakstīto brīvās tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu un
Eiropas Savienību.

Organizētas Saldus novada pārstāvju vizītes vēstniecību rīkotās pieņemšanās Latvijā:
6. oktobra vakarā, atbildot uz Taipejas misijas Latvijā ielūgumu, Saldus novada domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš un starptautisko attiecību speciāliste Dina Neimeta devās uz
pieņemšanu, kura tika organizēta, lai atzīmētu Ķīnas Republikas (Taivānas) 106.
neatkarības dienu Rīgā.
Koordinēti un realizēti sadarbības projekti:
- 18. jūnijā O. Kalpaka laukumā notika ASV jūras kājnieku un Latvijas Zemessardzes
bataljonu tehnikas un ekipējuma izstāde. Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja
tikties ar jūras kājniekiem, karavīriem un zemessargiem, uzzināt vairāk par viņu dienesta
pienākumiem un dalību mācībās, kā arī apskatīt tehniku un ekipējumu.
-

-

Aprīlī Tūrisma informācijas centra izstāžu zālē bija apskatāma starptautiskā foto izstāde,
kurā piedalījās gan Saldus foto klubs “Es daru”, gan Liderbahas un Vilebonas foto klubi.
Tēma – “Klimats tuvplānā”.

-

“PLENĒRS ROZENTĀLA PILSĒTĀ 2017” Šogad plenēra aktivitātes notika no 24.
jūlija līdz 28. jūlijam Saldus pilsētā un Jaunauces muižā. 2017. gada plenēra tēma —
GAISMA. Plenērā šogad piedalījās mākslas skolu audzēkņi un viņu pedagogi no Saldus
sadraudzības pilsētām - Paides Igaunijā, Šilutes Lietuvā, Sergijev Posad Krievijā.

-

Saldus novada komandas dalība sadraudzības pilsētā Šilutē (Lietuva) 5. septembrī
notiekošajā tradicionālajā zivju zupas čempionātā, kurā piedalījās četrdesmit komandas
no Lietuvas un ārzemēm. Trešo reizi tajā piedalījās arī komanda no Saldus novada.
Saldus novadu pārstāvēja Saldus novada pašvaldības komanda;

-

Svinot Izraēlas Valsts neatkarības 69. gadadienu, no 8. līdz 13. maijam notika pasākums
arī Saldū. Labdarības koncertā piedalījās lielisks stīgu instrumentu duets no Izraēlas.

-

Saldus novads svinēja Eiropas dienu kopā ar saviem draugiem no piecu valstu sadarbības
projekta un aicināja Saldus novada iedzīvotājus uz Tūrisma informācijas centru, Striķu
ielā 3, lai mūsu draugiem nosūtītu pastkartes ar draudzīgiem sveicieniem. Kopumā
projektā piedalījās piecas sadarbības pilsētas – Saldus, Vilebona, Liderbaha, Petrovice un
Vervuda. Saldus nosūtīja 43 pastkartītes.

2.3. Sabiedriskās attiecības

Arī 2017. gadā, lai veicinātu regulāru iedzīvotāju informētību, tika uzturēta Saldus novada
pašvaldības mājas lapa www.saldus.lv. Saldus novada pašvaldības mājas lapā tika ievietota
aktuālā pašvaldības, tās pagastu pārvalžu, iestāžu un aģentūru informācija teksta, fotogrāfiju un
videosižetu formā. Mājas lapa ir pieejama arī mobilajām ierīcēm.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie jaunas Saldus novada pašvaldības mājas lapas izveides, kura
lietotājiem būs viegli lietojama gan no datora, gan no mobilajām ierīcēm.
Pēc pašvaldību vēlēšanām Saldus novada pašvaldībai tika izveidots jauns sociālā tīkla facebook
konts, ar kura palīdzību informācija tiek operatīvāk nodota šī sociālā tīkla lietotājiem. Facebook
sociālais tīkls ir efektīvākais veids, kā informēt sabiedrību par novada aktualitātēm. Saldus
novada pašvaldībai ir trīs Latvijā populārākos sociālo tīklu konti, kuros regulāri tika ziņots par
svarīgāko novadā:
- https://www.facebook.com/salduslv/
- https://twitter.com/Salduslv;
- http://www.draugiem.lv/saldus-novads/ .
Par aktuālajiem gaidāmajiem vai notikušajiem notikumiem pašvaldībā tika izsūtīta informācija
presei, kas informēja plašāku sabiedrības daļu ar mediju starpniecību. Notiek regulāra sadarbība
ar Skrundas televīziju un Kurzemes radio, kas sniedz informāciju plašākai sabiedrības daļai.
Vienu reizi mēnesī 2000 eksemplāros tika izdots Saldus novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Saldus Novada Vēstis”, kurā ievietoti jauni vai grozīti saistošie noteikumi, domes
sēdes izklāsts, nodaļu, pagastu, iestāžu un aģentūru aktualitātes, kā arī informācija par kultūras
un sporta pasākumiem.
Gada beigās tika izdoti Saldus novada pašvaldības kalendāri – galda un sienas, kuros atspoguļots
Saldus novads dažādos gadalaikos un pasākumos – vizuāli informatīvs materiāls.
Sabiedrisko attiecību jomā arī 2017. gadā tika domāts par pašvaldības sadarbību ar novada
uzņēmējiem. Veikti šādi pasākumi:
- rīkotas konsultatīvās padomes tikšanās, kas notikušas vienu reizi mēnesī (izņemot vasaras
mēnešus) un kurās piedalījušies pašvaldības un uzņēmējdarbības pārstāvji, kā arī
pieaicināti lektori no dažādu jomu uzņēmumiem. Šis tikšanās tika organizētas ne tikai
pašvaldības telpās, bet arī dažādās pašvaldības iestādēs, tādējādi uzņēmējiem sniedzot
vairāk informācijas par to, kādās sfērās īsti pašvaldība darbojas;
- rīkots pasākums “Ražots Saldus novadā”, kurā 2017. gadā piedalījās vairāk nekā 90
Saldus novada uzņēmēji;
- rīkots pasākums “Saldus novada Uzņēmēju gada balva”, kurā pasniegtas balvas, godinot,
lielākos nodokļu maksātājus, pašvaldības sadarbības partnerus, veiksmīgākos tirgotājus
un ražotājus u.c.
Tika organizētas sabiedriskās apspiešanas sanāksmes, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par
konkrēto jautājumu.
Saldus novada pašvaldībā uzņemti dažādi viesi – gan citu pašvaldību, gan ministriju, gan
ārvalstu vēstnieku vizītes.
2.4. Kultūra
Kultūras jomā 2017. gadā nodrošināta šādu norišu īstenošana:
- metodiskais darbs ar Saldus novada pagastu kultūras darba organizatoriem, vienu reizi
mēnesī rīkojot tikšanās reizes vai lekcijas un apmācības. Vienu reizi sezonā tiek rīkots arī
pieredzes apmaiņas brauciens;

-

-

-

administratīvais un metodiskais darbs ar Aģentūras amatiermākslas kolektīviem,
nodrošinot mēģinājumu procesa norisi, apmācības, kopīgus pasākumus un uzstāšanās,
rīkojot skates un konkursus, kā arī nodrošinot valsts mērķdotāciju administratīvo sadali;
augsti amatiermākslas kolektīvu sasniegumi reģionālajā, valsts un starptautiskajā līmenī;
pašlaik Aģentūrā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi:
1. sieviešu koris “Varavīksne”;
2. tautas deju ansamblis “Kursa”;
3. tautas deju ansamblis „Kursa” studija;
4. deju kopa “Bandava”;
5. Saldus Tautas teātris;
6. tautas lietišķās mākslas studija “Saldus”;
7. bērnu deju kolektīvs “Dzīpars” (5 vecuma grupas);
8. folkloras kopa “Medainis”;
9. tautas mūzikas kapela “Strops”;
10. J. Rozentāla tēlotājas mākslas studija;
11. pūtēju orķestris “Saldus”;
12. pūtēju orķestra “Saldus” ansamblis;
13. Saldus novada jauktais koris “Saldava”;
14. Saldus senioru akordeonistu ansamblis “Akords”;
15. krievu tautas mūzikas ansamblis “Lira”;
16. senioru deju grupa “Ciecerīte”;
17. Slāvu tautas tradīciju ansamblis “Živica”.
Latvijas simtgades ieskaņas pasākumu rīkošana, aģentūras darbs kā simtgades
koordinatoram novadā;
darbs pie ikmēneša kultūras pasākumu plānošanas un īstenošanas – koncertu, teātra
izrāžu, kino, bērnu, piemiņas u.c. pasākumu norise;
pilsētas un novada mēroga pasākumu konceptuālā izstrāde un īstenošana, no kuriem
nozīmīgākie p/a “Saldus TIKS centrs” rīkotie pasākumi 2017. gadā bijuši:
 tautas deju kolektīvu “Saldus sadancis”;
 vokālās mūzikas/dziedāšanas konkursa “Ghetto factor” atlase Saldū;
 starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” atlases skate;
 Saldus apriņķa koru skate;
 TDA “Kursa” un draugu kolektīvu koncerts;
 DK “Bandava” un draugu kolektīvu kocerts;
 Saldus novada Teātra svētki;
 izstāde “Ražots Saldus novadā”
 pasākums “Uzņēmēju gada balva”;
 Lieldienu pasākums;
 Konkurss “Saldus cālis”;
 Baltā galdauta svētki un ozolu stādīšanas akcija “Apskauj Latviju”;
 Saldus novada svētki “Novada spārni esam mēs paši”;
 Saldus šlāgermaratons;
 Jaunauces pils dārza svētki;
 vasaras saulgriežu tirdziņš;
 brīvdabas izrāde “Skroderdienas Silmačos”
 Līgo svētku pasākums;
 Saldumu svētki
 Saldus ezera svētki;
 Ielu kultūras un sporta festivāls “Ghetto Games Saldus”;
 VII Starptautiskais tautas muzikantu festivāls „Saldie vārti”;













-

Zinību dienas pasākums;
amatiermākslas kolektīvu vadītāju gada balvas „Kristāla Zirgs” pasniegšanas
pasākums;
sadarbība par festivālu “Porta”;
11. novembra pasākums;
svinīgais 18. novembra pasākums Saldū;
Valsts svētku pasākums kalnu kultūras namā sadarbībā ar Valsts prezidenta
kanceleju;
pasākums “Kultūras darbinieku svētki”;
Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums;
Laimas Vaikules koncerta rīkošana Saldus sporta kompleksā;
Saldus novada koru Ziemassvētku koncerts;
Jaunā gada pasākums O. Kalpaka laukumā;
Jaunā gada balle Saldus sporta kompleksā.

tiek rīkoti tematiski pasākumi skolēnu brīvlaika nedēļās pavasarī un rudenī;
Aģentūras amatiermākslas kolektīvi sadarbībā ar aģentūras darbiniekiem rīko dažādus
pasākumus – jubilejas koncertus, pirmizrādes, izstādes, sadraudzības koncertus u.tml;
rīkoti koncerti Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā, nodrošinot transportu no Saldus
un atpakaļ;
sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības Attīstības nodaļu un Saldus Mākslas skolu tiek
rīkoti VKKF atbalstītie pasākumi;
nodrošināta Ziemassvētku paciņu (vairāk nekā 2000) sagatavošana Saldus novada
pirmsskolas vecuma bērniem;
strādāts pie kultūras pasākumu mārketinga – izveidota regulāra sadarbība ar laikrakstu
“Saldus Zeme”, Saldus pilsētas izglītības iestādēm, turpinām sagatavot mēneša novada
kultūras pasākumu plānu, kurš sadarbībā ar AS “Latvijas Pasts” tiek izplatīts Saldus
pilsētas teritorijā, notiek regulārs darbs pie vides reklāmām, kā arī aktīvi tiek izmantoti
sociālie tīkli.

2.5. Sports
2017. gadā bijuši šādi notikumi:
- Valmierā un Cēsīs notika IV Latvijas Jaunatnes olimpiādes sacensības, kurās piedalījās 85
novadu un 9 pilsētu komandas.
No Saldus novada akreditējās 41 sportisti un treneri. Novadu vērtējumā Saldus sportisti izcīnīja
trīs medaļas – otro vietu BMX Saldus novadam izcīnīja Niks Rožukalns, trešo vietu grieķuromiešu cīņā Edgars Ozols un trešo vietu lodes grūšanā Rlfs Eduards Gauja.
- Pasākumā “Sporta zvaigzne” tika apbalvoti augstas klases sportisti un viņu treneri, kuri
izcīnījuši augstas vietas pasaules, Eiropas, Baltijas un Latvijas čempionātos un kausa izcīņās.
Tika izteikta pateicība sporta skolotājiem, klubu/biedrību vadītājiem un sporta darba
organizatoriem.
- Visaustākos rezultātus 2017. gadā sasnieguši šādi sportisti:
1. Edgars Bergs – 4.vieta pasaules čempionātā lodes grūšanā Londonā
2. Eduards Zunda – pasaules TOP braucējs “BMX Freestyle”
3. Silvija Penkule - 2.vieta Pasaules čempionātā rogainingā (superveterānu grupā sievietēm)
4. Kristaps Jaudzems - 3.vieta Pasaules čempionātā rogainingā
5. Rūdolfs Zērnis – 5.vieta Pasaules kausā (stafetes) orientēšanās sportā
6. Kristaps Novads – 26.vieta Pasaules 3D čempionātā loka šaušanā(19.09.17-24.09.17,
Robion, Francija); labākais Latvijas loka šāvējs
7. Jānis Blūms – Latvijas izlases komandas kapteinis basketbolā

8. Niks Rožukalns - 2.vieta Eiropas čempionātā BMX, Latvijas čempions B-15 grupā
9. Uģis Žaļims – bobslejs, pasaules kausa kopvērtējumā 12.vieta 2x
10. Raivis Zīrups – bobslejs - 10.vieta 4x pasaules čempionātā; 8.vieta 4x Eiropas
čempionātā
11. Karīna Beķere - dalība 29. Pasaules Vasaras Universiādē, Ķīna, Taipeja; SELL spēles,
Rīga 1.vieta piedalījās 13 pasaules valstis; Latvijas, Lietuvas čempione; labākā Džudiste
junioru konkurencē
12. Raivita Koreņika – 4.vieta Eiropas čempionātā basketbolā U16 valsts izlases sastāvā
13. Kristofers Strautmanis - 8.vieta Eiropas čempionātā basketbolā U16 valsts izlases sastāvā
14. Virves vilkšana – 4.vieta Eiropas čempionātā Anglijā valsts izlases sastāvā Andris
Markavs, Aleksandrs Šalajevs, Mārtiņš Vitte, Artis Asbergs, Kristaps Matisons, Māris
Mažrims, Jānis Hartmanis, Rihards Briedis
15. Līga Velvere – Latvijas rekordi 600m un 800m, Latvijas čempione 400m, dalība Eiropas
čempionātā
- Saldus novada Olimpiskā Vienība par sasniegumiem 2017.gadā:
1. Līga Velvere – vieglatlētika
2. Edgars Bergs – vieglatlētika
3. Niks Rožukalns - BMX
4. Raivita Koreņika – basketbols
5. Kristofers Strautmanis - basketbols
- Otro reizi notika starptautisks skrējiens par godu Janim Rozentālam, kurā pieteicās vairāk nekā
1000 dalībnieki, bet startēja 989 skrējēji.
- Lai iepazītu sporta veidus, ar kuriem nodarboties Saldus novadā, katram sporta entuziastam 9.
septembrī bija iespējams veikt 21 Saldus novada sporta biedrības sagatavotos 99 vingrinājumus.
To, cik daudz vingrinājumus izpildīt, noteica paši dalībnieki. Rezultatīvākie cīnījās par vērtīgām
balvām, tie, kuri vēlējās sportiski pavadīt dienu, izpildīja tik vingrinājumus, cik katrs vēlējās.
- Saldus novadā tiek rīkoti atklātie čempionāti un kausu izcīņas 28 sporta veidos, ar Saldus
novada p/a Saldus “TIKS centrs” atbalstu noorganizēti 68 dažādi sporta pasākumi gan bērniem
gan pieaugušajiem. Vidēji katru vakaru novadā sacenšas ap 80 cilvēku. “Kalnsētas apļu”
skrējienā 5 kārtās piedalījās 264 dažāda vecuma skrējēji. Sporta spēles “Dienvidi”, kurās
piedalās 8 pagasti, sacenšoties 13 sporta veidos, 2017. gadā jau notika 14 reizi. Šajā gadā aktīvāk
turpinās sporta spēles “Ziemeļi”. Novada sporta klubi un biedrības organizē dažādus sporta
pasākumus paši un iekļaujas novada rīkotajās sacensībās. Lielā cieņā bija pludmales volejbola
čempionāts“ Kas ar ko?”, kurā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki. Pirmo reizi volejbola klubs
noorganizēja ļoti kvalitatīvu nakts turnīru. Strītflorbola un strītbola turnīri vasaras mēnešos
notika 2 x mēnesī. Tautas skrējienā Lietuva-Latvija piedalījās 116 dalībnieki desmit vecuma
grupās no abām kaimiņvalstīm.
22. jūlijā Saldus ezera pludmalē jau astoto gadu notika Saldus ezera svētki un šogad arī tika
atjaunotas
foto
orientēšanās sacensības
"Velospiets".
Saldus ezera pludmalē jau no paša rīta varēja piedalīties pludmales volejbolā. Pēc vairāku gadu
pārtraukums tika dots starts foto orientēšanās sacensībām “Velo spiets”, kurās šogad piedalījās
12 komandas. Svētkos notika arī ikgadējais skrējiens apkārt ezeram “Saldus izaicinājums” un
peldēšanas sacensības.
Visas dienas laikā bija iespēja izmēģināt laivošanu, ūdens bumbas un supus.
“Sajūtu trases” apmeklētājiem, ejot pa akmentiņiem, egļu un priežu čiekuriem, krāsainām
bumbiņām, putām, mizu mulču un vēl citiem dažādiem segumiem, bija iespēja izbaudīt trasi ar
basām
kājām
un
iegūt vēl
nebijušas
sajūtas.
Kopā ar Nāriņu un Krabīti bērni tika aicināti dažādās aktivitātēs, apbrīnot milzīgus burbuļus,
radošajās darbnīcās izpausties aktivitātēs, kas saistītas ar ūdens tematiku un izmainīt savu tēlu ar
sejas apgleznošanas, hennas un tetovējumu palīdzību.

III. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
1. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Saldus novada p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” saskaņā ar
pastāvošo Latvijas Republikas likumdošanu pastāvīgi sastādīja un izpildīja budžetu 2017. gadam.
2017. gadā Saldus novada p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
finanšu revīziju veica, revīzijas pārskatu sagatavoja un atzinumu par gada budžeta izpildi sniedza
Auditoru firma “Revidents un grāmatvedis”, SIA.
Saldus novada p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centra” budžeta 2017.
gada norēķinu slēguma bilance, salīdzinot ar 2016. gadu:

Rādītāji
Budžeta slēguma
rezultāti

2016. gads (EUR)
-20433

2017. gads (EUR)
-23259

Transfertu ieņēmumi:
 budžeta asignējumi no Saldus novada pašvaldības
Maksas pakalpojumu ieņēmumi:
 maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Pārskats par p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centra” 2017. gada
pamatbudžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2016. gadu:
Kods

Ieņēmumu avots

Kopā ieņēmumi
19.0.0.0. Pašvaldību budžeta transferti
21.0.0.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

2016.gads
( EUR)
795582
729879
65703

2017.gads
(EUR)
886833
824674
62159

710

2561

2016.gads
( EUR)
805637
282198
59994

2017.gads
(EUR)
910092
319836
76948

1646
332443
81273

5482
320594
94357

38250

54764
12599
12065

Izdevumu daļu veido izdevumi:
Kods
1100
1200
2100
2200
2300
3000
5900
5200

Izdevumu avots
Kopā izdevumi
Darba samaksa
Darba devēja sociālās apdrošināšanas
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumu, materiālu, preču un grāmatu
iegādei
Subsīdijas un dotācijas
Transferti starp pašvaldības iestādēm
Pamatlīdzekļu iegāde

9833

Saldus novada p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” nav PVN
maksātājs.
2. Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” maksas
pakalpojumi
Nr.
p.k
1.
1.1.

Pakalpojuma veids

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

Ekskursiju vadīšana
Ekskursijas vadīšana pa Saldus pilsētu un novadu
(latviski)
Ekskursijas vadīšana pa Saldus pilsētu un novadu
(svešvalodās)
Ekskursijas vadīšana pa Latviju ( latviski)
Ekskursijas vadīšana pa Latviju (svešvalodās)
Ekskursijas vadīšana pa ārzemēm
Biļešu rezervēšana
Aviobiļetes rezervēšana
Autobusa biļetes rezervēšana uz ārzemēm
Prāmja biļetes rezervēšana
Biļetes reģistrēšana braucienam
Maršruta izveide:
Individuālā maršruta izveide

3.2.

Grupas maršruta izveide

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Naktsmītņu rezervēšana
Latvijā
Ārzemēs
Biroja pakalpojumi
Printēšana (A4) lapa
Printēšana (A3) lapa
Kopēšana (A4 ) lapa
Kopēšana (A3) lapa
Inventāra noma
Velosipēda noma

6.2.

Elektrovelosipēda noma

6.3.
7.
7.1.

Nūjošanas komplekta noma
Aprīkojuma noma
Semināru aprīkojuma īre (komplektā portatīvais
dators, projektors, vadu komplekts)
Radiomikrofona noma
Mikrofona statīvs
Mikrofona vads

1.2.

7.2.
7.3.
7.4.

Mērvienība

Cena
bez
PVN
(euro)

1 stunda

10.00

1 stunda

15.00

1 diena
1 diena
1 diena

70.00
80.00
85.00

1 lidojums
1 brauciens
1 brauciens
1 brauciens

7.00
4.50
7.00
2.00

līdz 3 dienām
par katru nākošo
dienu
līdz 3 dienām
par katru nākošo
dienu

7.00
1.50
14.50
3.00

1 reize
1 reize

0.70
3.00

1 reize
1 reize
1 reize
1 reize

0.20
0.40
0.15
0.30

1 stunda
nākamās stundas
dienā
1 stunda
nākamās stundas
dienā
1 diena

3.00
1.50
7.00
4.00
3.00
15.00
3.00

1 diena

15.00

1 diena
1 diena
1 diena

7.00
1.50
1.50

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
12.
12.1.

Skaņas pults
1 diena
15.00
Pastiprinātājs
1 diena
11.50
Skanda (tumba)
1diena
14.50
CD atskaņotājs
1 diena
7.00
MD atskaņotājs
1 diena
7.00
Prožektors (halogēna)
1 diena
3.00
Spoguļbumba
1 diena
6.00
Elektriskais kabelis
1 diena
3.00
Skaņas kabelis
1 diena
6.00
Skandas statīvs
1 diena
3.00
Kino ekrāns
1 diena
6.00
Pasākumu apkalpošanas pakalpojumi
Skaņotāja pakalpojumi
1 stunda
20.00
Gaismotāja pakalpojumi
1 stunda
20.00
Tirdzniecības un reklāmas nodevas
Tirdzniecības vieta pasākuma norises laikā (4m2)
1 diena
7.00
Tirdzniecības vieta pasākuma norises laikā (4m2),
1 diena
35.00
tirgojot jebkāda veida alkoholiskos dzērienus
Reklāmas un baneru izvietošana pasākuma norises
1 diena
7.00
laikā (4m2)
Tērpu noma
Tautastērpa noma
1 diena
7.00
Kostīmu noma (klauns, salavecis, sombrero u.c.)
1 diena
7.00
Atsevišķas tautas tērpa vai kostīma vienības (veste,
1 diena
2.00
blūze, bikses, priekšauts u.c.) noma
svītrots ar Saldus novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1
44.§)
Telpu nomas pakalpojumi
Semināru telpas noma, Striķu iela 3
1 stunda
7.00

P/a “Saldus TIKS centrs” direktore

E.Rozīte-Ņikitina

