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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;
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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;
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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, 2015. gadā paveiktais:
2.1. Tūrisms
Sagatavoti un izdoti tūrisma materiāli par Saldus novadu:
- aktualizēta informācija un izstrādāts jauns dizains brošūrai “Saldus – medus piliens
Kurzemē” (A4, 32 lapas);
- aktualizēta informācija tūrisma kartei “Saldus un apkārtne” latviešu valodā;
- Saldus novada apceļošanas akcijas “Nesēdi mājās - piedzīvo vasaru!” buklets.
Sagatavoti un uzstādīti informatīvie tūrisma stendi un norādes zīmes:
- sagatavoti trīs lielformāta informatīvie stendi ar Saldus pilsētas un novada karti un
apskates objektiem, naktsmītnēm, ēdināšanas vietām;
- uzstādītas 15 norādes zīmes Saldus pilsētā.
Tūrisma pasākumi un aktivitātes:
- īstenota Saldus novada apceļošanas akcija “Nesēdi mājās - piedzīvo vasaru!” no 15.
maija līdz 15. septembrim;
- organizēti Saldumu svētki 4. jūlijā;
- organizēta Tūrisma diena 27. septembrī.
Sadarbība ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem:
- informatīvās tikšanās viesu namā “Juku dzirnavas” un Saldus TIKS centrā;
- tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens.
Sadarbība ar Kurzemes Tūrisma asociāciju:
- sagatavota Akcija “Apceļo Kurzemi 2015”, 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;
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-

veikts darbs, strādājot Kurzemes Tūrisma asociācijas kvalitātes balvas „Lielais Jēkabs
2015” vērtēšanas komisijā;
organizēts Kurzemes mēroga seminārs “Sadarbība tūrismā” Saldū;
īstenota dalība Kurzemes tūrisma asociācijas valdē un mārketinga padomē.

Dalība izstādēs un gadatirgos:
- Balttour (Rīga, Latvija);
- Tourest (Tallina, Igaunija);
- Vivatour (Viļņa, Lietuva);
- Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus (Rīgā, Latvijā).
Saldus TIKS centra apmeklētāji 2015. gadā:
- tūrisma informācijas centrā apkalpoti 7125 cilvēki, no kuriem 462 bijuši ārvalstu viesi,
bet 6531 – vietējie klienti;
- visvairāk ārvalstu apmeklētāju bijis no Lietuvas (180), Vācijas (112), Igaunijas (59);
- saņemto zvanu skaits – 1517.

Apkalpoto klientu skaits 2015. gadā
2.2. Starptautiskā sadarbība
Organizēti Saldus novada pašvaldības delegāciju braucieni uz sadraudzības pašvaldībām:
- uz Lidingi – Saldus novada sadraudzības pilsētu Zviedrijā (28.-30. maijā). Vizītes
laikā tika parakstīts nodomu protokols par 1996. gadā noslēgtā sadraudzības līguma
atjaunošanu un pārapstiprināšanu, kā arī pasniegts Saldus novada domes piešķirtais
goda raksts Zviedrijas pilsonim Siggem Malmam par ilggadēju sadarbības veidošanu
starp Saldus un Lidinges pašvaldībām un to iedzīvotājiem. Delegācija apmeklēja
vairākas mācību iestādes, mākslas studiju un tehnoloģiju centru, kā arī tikās ar
pašvaldības speciālistiem, kuri nodrošina tehniskos palīglīdzekļus veciem ļaudīm un
rehabilitācijai nepieciešamo aprīkojumu;
- uz Šiluti Lietuvā (30. maijā), lai piedalītos Šilutes svētkos un pārrunātu sadarbības
iespējas;
- uz Vilbonu Francijā (17.-20. septembrī), kur tika parakstīts oficiāls sadarbības līgums
starp Saldus novada pašvaldību un Vilbonas pie Ivetes pašvaldību. Svinīgajā
pasākumā piedalījās arī Latvijas Republikas vēstniece Francijas Republikā Sanita
Pavļuta-Deslandes;
- Saldus mākslas skolas direktores Vēsmas Krūmiņas un J. Rozentāla Saldus
mākslinieku grupas pārstāves Antras Straupmanes vizīte Vilbonā (26.-29.novembrī),
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lai piedalītos starptautiskās gleznu izstādes atklāšanas pasākumā un prezentētu Saldus
mākslinieku grupu, kuras dalībnieku darbi bija pārstāvēti izstādē.
Organizētas sadraudzības pašvaldību vizītes Saldus novadā:
- sadraudzības pilsētas Vilbonas (Francija) vicemēra Patrika Batuflē (Patrick Batoufflet)
un kundzes vizīte Saldū novada svētku ietvaros. Tikšanās laikā tika apspriestas
dažādas pašvaldības darba jomas, kā arī sadarbības iespējas nākotnē. Tika likts pamats
sadarbībai ar Saldus mākslas skolu;
- Moldovas Ziemeļu reģiona pārstāvju, tostarp no Saldus novada sadraudzības
pašvaldības Moldovā – Florešti rajona – vizīte Saldus novadā un Brocēnu novadā ar
mērķi iepazīties ar pašvaldību darbu un iegūt praktisku informāciju par dažādām
Latvijas reģionu iniciatīvām (7.-11. septembrī);
- Šilutes pašvaldības vadības un piecu darbinieku vizīte (28. septembrī), kuras mērķis
bija apzināt iespējamās nozares kopīgu projektu pieteikumu sagatavošanai Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai nākamajam plānošanas periodam.
Koordinēti un realizēti sadarbības projekti:
- Saldus novada komandas dalība sadraudzības pilsētā Šilutē (Lietuva) 5. septembrī
notiekošajā tradicionālajā zivju zupas čempionātā, kurā piedalījās četrdesmit
komandas no Lietuvas un ārzemēm. Pirmo reizi tajā piedalījās arī komanda no Saldus
novada, iegūstot pirmo vietu kategorijā “Tradicionālā zivju zupa”. Saldus novada
pašvaldību pārstāvēja deputāte Ilze Kļava;
- Saldus sadraudzības pilsētas Lidinges pašvaldības ziedojums Saldus novada veco
ļaužu un invalīdu pansionātam “Ābeles” (21. novembris) – 13 elektroniski paceļamas
un nolaižamas gultas, matrači, velotrenažieri, dušas krēsli un citi tehniskie
palīglīdzekļi;
- J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas dalība starptautiskā gleznu izstādē Vilbonā
Francijā (28.11.-12.12.), prezentācija par Saldus mākslinieku grupu, tās
pirmsākumiem, dalībniekiem un aktivitātēm izstādes atklāšanas pasākumā.
2.3. Sabiedriskās attiecības
Lai veicinātu regulāru iedzīvotāju informētību, tiek uzturēta Saldus novada pašvaldības
interneta vietne www.saldus.lv. Saldus novada pašvaldības interneta vietnē tiek ievietota
aktuālā pašvaldības informācija teksta, fotogrāfiju un videosižetu formā, tā pieejama arī
mobilajām ierīcēm. Interneta vietne tiek papildināta ar jaunām sadaļām, sniedzot
iedzīvotājiem vēl plašāku informāciju. Interneta vietne https://turisms.saldus.lv pieejama
angļu valodā.
Saldus novada pašvaldība uztur trīs sociālo tīklu kontus:
- http://www.draugiem.lv/saldus-novads/;
- https://www.facebook.com/Saldus-novada-pašvaldība;
https://twitter.com/Saldus_dome.
Sociālo tīklu kontos tiek atspoguļotas pašvaldības aktualitātes īsu ziņu veidā.
Par aktuālajiem gaidāmajiem vai notikušajiem notikumiem pašvaldībā medijiem tiek izsūtītas
preses relīzes, kas informē plašāku sabiedrības daļu.
Vienu reizi mēnesī 2000 eksemplāros tiek izdots Saldus novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Saldus Novada Vēstis”, kurā tiek ievietoti jauni vai grozīti saistošie noteikumi,
domes sēdes izklāsts, kā arī informācija par kultūras un sporta pasākumiem.
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Vienu reizi gadā 3000 eksemplāros tiek izdota Saldus novada gadagrāmata, kur vienkopus
pieejama visu pagastu pārvalžu un pašvaldības iestāžu apkopotā informācija (lielākie
notikumi, sasniegumi, aktivitātes, jaunumi) par iepriekšējo gadu.
Gada beigās tiek izdots Saldus novada pašvaldības kalendārs, kurā atspoguļots Saldus novads
dažādos gadalaikos – vizuāli informatīvs materiāls.
Sabiedrisko attiecību jomā daudz darba ieguldīts sadarbībai 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;
- rīkots pasākums “Ražots Saldū”, kurā 2015. gadā piedalījušies vairāk uzņēmēji nekā
iepriekšējos gados - vairāk nekā 100;
- rīkots pasākums “Saldus novada Uzņēmēju gada balva”, kurā pasniegtas balvas piecās
nominācijās, godinot, lielākos nodokļu maksātājus, pašvaldības sadarbības partnerus,
veiksmīgākos tirgotājus un ražotājus u.c.;
- pašvaldībā jau otro gadu īstenota akcija “Ik dienu medus karoti vienu”, kuras laikā
pašvaldības viesiem un darbiniekiem pie siltajiem dzērieniem tiek piedāvāts lietot
vietējo Saldus novadā ražoto un no novada uzņēmējiem iegādāto medu, tādējādi
praksē īstenojot novada saukli “Saldus – medus piliens Kurzemē”
2.4. Kultūra
Kultūras jomā 2015. gadā nodrošināta šādu norišu īstenošana:
- metodiskais darbs ar Saldus novada pagastu kultūras darba organizatoriem, vienu reizi
mēnesī rīkojot tikšanās reizes un apmācības, kā arī, rīkojot pieredzes apmaiņas
braucienu;
- 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; pašlaik Aģentūrā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi:
1) koris "Varavīksne";
2) tautas deju ansamblis "Kursa";
3) vidējās paaudzes deju kopa "Bandava";
4) Saldus Tautas teātris;
5) tautas lietišķās mākslas studija "Saldus";
6) bērnu deju kolektīvs "Dzīpars" /5 vecuma grupas/;
7) folkloras kopa "Medainis";
8) tautas mūzikas kapela "Strops";
9) J. Rozentāla tēlotājas mākslas studija;
10) pūtēju orķestris "Saldus";
11) pūtēju orķestra "Saldus" ansamblis;
12) Saldus novada jauktais koris "Saldava";
13) Saldus senioru akordeonistu ansamblis "Akords";
14) krievu tautas mūzikas ansamblis "Lira";
15) senioru deju grupa "Ciecerīte".
- vienota metodiskā materiāla izveide un ieviešana amatiermākslas kolektīvu vadītāju
atalgojuma sistēmai novadā;
- darbs pie ikmēneša kultūras pasākumu plānošanas un īstenošanas – koncertu, teātra
izrāžu, kino, bērnu pasākumu norise;
- pilsētas un novada mēroga pasākumu konceptuālā izstrāde un īstenošana, no kuriem
nozīmīgākie p/a “Saldus TIKS centrs” rīkotie pasākumi 2015. gadā bijuši:
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-

pasākums “Uzņēmēju gada balva”;
Saldus novada svētki “Rakstu raksti”;
pasākums “Saldie vārti”;
pasākums “Kristāla zirgs”;
pasākums “Gada kultūras darbinieks”;
svinīgais 11. novembra pasākums;
svinīgais 18. novembra pasākums;
Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums;
Jaunā gada pasākums;
nodrošināta Ziemassvētku paciņu (vairāk nekā 2000) sagatavošana Saldus novada
pirmsskolas vecuma bērnu;
strādāts pie kultūras pasākumu mārketinga – izveidota regulāra sadarbība ar laikrakstu
“Saldus Zeme”, Saldus pilsētas izglītības iestādēm, sākts sagatavot mēneša novada
kultūras pasākumu plānu, kurš sadarbībā ar AS “Latvijas Pasts” tiek izplatīts Saldus
pilsētas teritorijā, notiek regulārs darbs pie vides reklāmām.

2.5. Sports
2015. gadā bijuši šādi notikumi:
- 2015. gadā tika Izveidota Saldus novada Olimpisko Sporta Vienība. Tās mērķis:
1) atbalstīt un uzlabot Saldus novada labāko sportistu mācību un treniņu darbu, radīt
labvēlīgus apstākļus, lai sportistiem būtu iespējas sasniegt augsta līmeņa rezultātus valsts
nozīmes un starptautiskajās sacensībās;
2) sekmēt Saldus novada sportistu piedalīšanos valsts un Baltijas nozīmes sacensībās,
pasaules, Eiropas čempionātos, Olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskās sacensībās,
tādējādi popularizējot Saldus novadu.
Pirmie Vienības dalībnieki, kuri saņēma pašvaldības atbalstu, bija Kārlis Garoza, Kristaps
Vekša, Līga Velvere, Pēteris Kalniņš un Svens Jānis Andžāns.
- 2015. gadā pirmo reizi notika 1. maija stafete, kurā skrēja 350 dalībnieki.
- Latvijas Jaunatnes Vasaras Olimpiādē piedalījās 86 komandas. Jaunieši izcīnīja vienu zelta,
divas sudraba un trīs bronzas medaļas un ierindojās 29. vietā.
- 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.
- Visaustākie sasniegumi 2015. gadā bijuši šādiem sportistiem:
1) Edgars Bergs – pasaules čempionātā sudrabs lodes grūšanā, uzstāda jaunu personisko
rekordu 14 m, labojot savu iepriekšējo rekordu par 58 mm. Latvijas sporta laureāts;
2) Māris Kalējs – 3. vieta ar labo roku pasaules čempionātā Malaizijā, Eiropas čempionātā,
Baltijas čempionātā;
3) Ronalds Rītiņš – 4. vieta pasaules čempionātā B 13 grupā;
4) Uģis Žaļims – 6. vieta pasaulē divnieku ekipāžā; 2. vieta Eiropas kausa kopvērtējumā
bobslejā divnieku un četrinieku ekipāžā;
5) Raivis Zīrups - 4. vieta pasaules kausa I posmā un 4. posmā divniekos, 5. vietačetriniekos;
6) Guntars Mankuss – 6. vieta Pasaules taku-orientēšanās čempionātā;
7) Valters Jonass – B7 6. vieta Eiropas čempionātā Holandē, LR čempions;
8) Pēteris Kalniņš - 10. vieta Eiropas čempionātā BMX;
9) Niks Rožukalns – B 13 grupa 10. vieta Eiropas čempionātā Holandē, LR čempions.
- Saldus novadā tiek rīkoti atklātie čempionāti un kausu izcīņas 27 sporta veidos, ar Saldus
novada p/a Saldus “TIKS centrs” atbalstu noorganizēti 65 dažādi sporta pasākumi gan
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bērniem gan pieaugušajiem. Vidēji katru vakaru novadā sacenšas ap 70 cilvēku. Sporta spēles
“Dienvidi”, kurās piedalās 8 pagasti, sacenšoties 13 sporta veidos, 2015. gadā jau notika 12
reizi. Novada sporta klubi un biedrības organizē dažādus sporta pasākumus paši un iekļaujas
novada rīkotajās sacensībās. Atklātajās sacensībās skolu sportā skolēni sacenšas 14 sporta
veidos 4 vecuma grupās. Visiecienītākais ir florbols.
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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 2015. gadam.
2015. 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
2015. gada norēķinu slēguma bilance, salīdzinot ar 2014. gadu:

Rādītāji
Budžeta
rezultāti

slēguma

2014. gads (EUR)
10802

2015. gads (EUR)
59742

Transfertu ieņēmumi:
 budžeta asignējumi no Saldus novada pašvaldības
Nenodokļu ieņēmumi:
 maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pārskats par p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centra” 2015. gada
pamatbudžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2014. 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

2014.gads
( EUR)
402529
380981
21548

2015.gads
(EUR)
462775
433825
28950

2379

10843

2014.gads
( EUR)
400049
96042
21730

2015.gads
(EUR)
454311
174106
33245

4491
123123
34353

1843
154029
49977

108010
12300

29366
11745

Izdevumu daļu veido izdevumi:
Kods

1100
1200

2100
2200
2300
3000
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
Pamatlīdzekļu iegāde

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

Nr.
p.k

Mērvienība

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

1.
1.1.
1.2.

7.2.
7.3.
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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

7.00
1.50

7.4.
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.

Mikrofona vads
1 diena
1.50
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

L.Liepiņa
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