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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 metodiski 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:
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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;
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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.

4

II PĀRSKATA GADA GALVENIE UZDEVUMI, PRIORITĀTES
UN VEIKTIE PASĀKUMI
Lai realizētu iepriekš minētos uzdevumus un nodrošinātu Aģentūras izvirzīto mērķu
sasniegšanu, 2019. gadā paveiktais:
2.1. TŪRISMS
Darbs pie Saldus novada tūrisma identitātes vadlīniju ieviešanas
- Aģentūra strādā pie tūrisma mārketinga un Saldus novada tūrisma piedāvājuma
pozicionēšanas tirgū. Ikdienas darbā tiek uzturēta Saldus novada tūrisma mājas
lapa turisms.saldus.lv un apkalpoti sociālie tīkli www.facebook.com un
www.instagram.com .
- 2019. gadā tika turpināts darbs pie Saldus novada tūrisma identitātes “Saldus
piepilda” vadlīniju ieviešanas tūrisma materiālos. Zīmols ir lakonisks un viegli
atpazīstams, tas rāda Saldu un Saldus novadu kā draudzīgu, mierīgu un vērtību
piepildītu vietu. Zīmols ir balstīts uz Saldus novadam pazīstamās bļodas principa,
par pamatu ņemot Saldus novada Goda pilsoņa M. Čaklā dzejoli “Dzejolis par to,
kas iznāk”. Tas kalpo kā trauks, kas pastāvīgi jāpiepilda, jāuztur un jāatjauno.
Saldus novads savā komunikācijā nes uz piepildījuma ideju, vēstot, kā Saldus
piepilda iedzīvotājus, viesus un investorus. Zīmola lietojama nosacījumi ir
apkopoti vizuālās identitātes rokasgrāmatā, kura ietver informāciju par novada
grafiskās identitātes elementu pielietojumu un vadlīnijām lietvedības materiālos un
dizaina darbos – iespieddarbos un digitālajā vidē. Novada identitāte tika izstrādāta,
lai radītu vienotu vizuālo valodu novada atpazīstamībai, lai definētu novada
vērtības, sajūtu, emociju un priekšstatu kopumu, kas ļauj iedzīvotājiem izjust
piederību savam novadam, izceļ novada unikālās vērtības un vairo atpazīstamību
ārpus novada robežām.

Nodrošināta Saldus novada tūrisma informācijas pieejamība drukātā un digitālā
formātā
- Sagatavota un izdota jaunā Saldus novada tūrisma karte latviešu valodā (A2
formāts), aktualizēta un apkopota tūrisma informācija, izstrādāts jaunajai novada
vizuālajai identitātei atbilstošs kartes dizains.
- Sagatavota un izdota jaunā Saldus novada tūrisma brošūra latviešu valodā aktualizēta un apkopota tūrisma informācija, mainīts brošūras formāts (B5, 34. lpp)
un izveidots jaunajai novada vizuālajai identitātei atbilstošs brošūras dizains.
- Aktualizēta informācija un izveidots jauns dizains Saldus pilsētas pastaigu kartēm
latviešu, krievu, angļu, vācu un lietuviešu valodās.
- Darbs pie jaunās Saldus novada tūrisma mājas lapas izstrādes un informācijas
ievietošanas latviešu valodā.
- Atlasīta un sagatavota informācija drukātājiem materiāliem: “Jaunumi Kurzemē
2019”, “Pasākumi Kurzemē 2019”, “Ražots Kurzemē” brošūrai un “Apceļo
Kurzemi” kartei, atjaunotajai Kurzemes reģiona tūrisma kartei, publikācijām
interneta portālos.
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- Regulāri ievietota informācija par aktualitātēm mājas lapā www.kurzeme.lv un
Facebook lapā VisitKurzeme.
- Uzsākts darbs pie Saldus novada tūrisma karšu un tūrisma brošūru sagatavošanas
lietuviešu, krievu un angļu valodās.
- Papildināta un atjaunota informācija lielformāta digitālajā stendā pie Saldus
tūrisma informācijas centra, izveidots un tiek uzturēts afišu attēlošanas režīms.
Darbs pie tūrisma infrastruktūras uzlabošanas
- Saskaņota norādes zīmju izvietošana uz valsts un pašvaldības autoceļiem šādiem
tūrisma objektiem:
o “Stacija Airīte”;
o “Pulkveža Jukuma Vācieša dzimtā māja”;
o “Retro auto kolekcija.
- Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Izbaudi Ventu”
ietvaros Nīgrandes pagastā iekārtotas un labiekārtotas divas laivu piestātnes un
atpūtas vietas.
Tūrisma pasākumi un aktivitātes
- 4. maija svētku pasākumi – dalība Muzikālo autobusu tūrisma maršrutu
piedāvājuma sagatavošanā un organizēšanā.
- Latvijas garšu nedēļas organizēšana (29.04.-04.05.2019).
- Dalība Saldus novada svētku “Saldus piepilda” organizēšanā.
- Novada iepazīšanas braucienu (16.06., 14.07., 25.08.2019) un Saldus novada
militārā mantojuma iepazīšanas braucienu (22.09.2019.) organizēšana.
- Pastaigu ekskursiju pa Saldu (20.08., 03.09., 17.09., 03.10.2019.) organizēšana,
jaunu pastaigas maršrutu izveide.
- Saldus garšu festivāla 2019 – Eiropas garšu nedēļas (9.-14.09.2019.) un noslēguma
pasākuma organizēšana (14.09.2019.).
- Saldus novada pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana.
- Izbraukuma organizēšana uz Leģendu nakts aktivitātēm Vadakstes un Jaunauces
muižās.
- 5 izstāžu organizēšana Saldus TIC izstāžu zālē.
- Saldus TIC suvenīru klāsta papildināšana (jaunās identitātes “Saldus piepilda”
suvenīri - krūzītes, termosi, blociņi, pusdienu kastītes, lietussargi un šķiltavas,
pastkartes, pildspalvas, zīmuļi, ledusskapja magnētiņi un atslēgu piekariņi, dažādi
apģērbi u.c.
Sadarbība ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem un tūrisma objektu pārstāvjiem
-

Informatīvās tikšanās organizēšana J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejā (19.03.2019.).
Tikšanos ar Saldus novada ēdināšanas uzņēmumu pārstāvjiem un Latvijas garšu
un Eiropas garšu nedēļas izvērtēšanas sapulču organizēšana.
Tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana (31.10.2019.).
Informatīvais atbalsts Saldus novada tūrisma uzņēmēju un objektu piedāvājumu
un aktivitāšu popularizēšanā.
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Sadarbība ar Kurzemes Tūrisma asociāciju
-

Kurzemes Tūrisma asociācijas kvalitātes balvas „Lielais Jēkabs 2019” nomināciju
izvirzīšana un pretendentu vērtēšana.
Dalības Kurzemes tūrisma asociācijas valdē, un KTA organizētajos semināros,
tikšanās reizēs ar valsts iestāžu pārstāvjiem, diskusijās un biedru sapulcēs.
Sadarbība informatīvo materiālu izdošanā, žurnālistu vizīšu organizēšanā, kopīga
dalība izstādēs un pasākumos, popularizējot Kurzemes reģiona un Saldus novada
tūrisma piedāvājumu.

6. Dalība izstādēs, gadatirgos un pasākumos
- Adventur 2019” 25.-27.01.2019, Viļņa, Lietuva.
- Balttour 2019” 01.-03.02.2019, Rīga, Latvija.
- Tourest 2019” 08.-10.02.2019, Tallina, Igaunija;
- Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019” 22.-23.03.2019, Liepājā.
- Ražots Saldus novadā un Kurzemē” 13.04. 2019, Saldū.
- Latvijas Amatniecības gadatirgus Brīvdabas muzejā, 02.06.2019, Rīgā.
- Taku skrējiens “Stirnu buks”, 08.06.2019, Saldū.
- Rīgas svētki, 18.09.2019, Rīgā.
7. Dalība projektos
-

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „ViVa Venta”
(LLI-293) aktivitāšu īstenošana un atskaišu sagatavošana.
Dalība projekta pieteikuma sagatavošanā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmai par Amatu mājas izveidi Saldū.

8. Klientu apkalpošana Saldus Tūrisma informācijas centrā
-

-

Saldus Tūrisma informācijas centra darba laiks (visu gadu):
Pirmdiena-Piektdiena.: 8:00 - 18:00
Sestdiena: 10:00 - 14:00
Svētdiena: Slēgts
Atsevišķos gadījumos atvērts arī citā laikā – 4. maijs, Saldus novada svētki,
Lāčplēša diena, Ziemassvētku egles iedegšana u.c. pasākumos.
Apmeklētāju statistika Saldus Tūrisma informācijas centrā 2016., 2017., 2018. un
2019. gadā:
Gads

Zvani

Apmeklētāji no
Latvijas

Apmeklētāji no
ārvalstīm

Apmeklētāji
kopā

2016
2017
2018
2019

1009
836
1547
1451

8376
8294
9539
10965

214
423
547
367

8590
8717
10086
11332
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- Saldus Tūrisma informācijas centra nodrošinātie maksas pakalpojumi 2019. gadā:







Biļešu Serviss un Biļešu paradīze biļešu pārdošana;
Saldus TIKS centra rīkoto pasākumu biļešu pārdošana;
Suvenīru pārdošana;
Velonoma;
“Kultūrprieks” kultūras ceļojumu un Impro ceļojumu iegāde;
Pakuļu ūdenskrātuves makšķerēšanas licenču iegāde.

9. Jauni tūrisma piedāvājumi, objekti, apskates vietas un tūrisma pakalpojumu
sniedzēji 2019. gadā
-

Piedāvājums skolēnu grupām “Skaties dabā” Kapelleru namā.
Strausi lauku sēta “Ziķi”.
Mednieku māja Novadnieku pagastā.
Zirņu ēdienu degustācija (folkloras kopa “Zirņi”).
Mārītes Jēkabsones sieru degustācija Jaunlutriņos.
Santas Ozoliņas mērces – izbraukuma degustācijas.
Peoniju dārzs “Lapeniekos”, Jaunlutriņu pagastā.
Viesošanās “Druvas saldējuma” pagrabiņā Saldū.
Jaunas izklaides vietas Saldū – “Studio 33”, “Olīva”, “Hot Club”.
Izklaides centrs bērniem “Happy Kids”.
Kopstrādes telpas un telpas pasākumiem Saldū, Striķu ielā 15.
Apskates saimniecība – “Brūzilu Liellops”.
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-

“Apartament Anna” – naktsmītne Saldū.
Brīvdienu māja “Kraujas” – naktsmītne Nīgrandes pagastā.
Naktsmītne stacijā “Airīte”.
Mākslas, mūzikas un mīlestības ceļš Kalnsētas parkā.
2.2. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Saldus novada pašvaldības delegāciju braucieni uz sadraudzības pašvaldībām:
- No 25. līdz 27. janvārim Saldus novada delegācija devās vizītē uz Vilebonu
(Francija), kur piedalījās svinīgajā Jaungada ceremonija – 2018. gada atskaites
pasākumā.
- No 11. līdz 14. aprīlim Saldus novada delegācijas viesojās Līdingē (Zviedrijā), kur
nozīmīgā dzīves jubilejā tika sveikta sadraudzības biedrības “Lidingö – Saldus”
vadītāja Ilga Nilsson. I. Nilsson kundzei tika pasniegts apbalvojums “Saldus
novada goda raksts” par ilggadēju, nesavtīgu un aktīvu sadarbības veidošanu starp
abām pašvaldībām.
- 24. un 25. maijā Saldus novada delegācija viesojās Šilutē (Lietuva), kur norisinājās
pilsētas svētki. Delegācija piedalījās svētku gājienā, kā arī apmeklēja svinīgo
svētku atklāšanas koncertu.
- 7. un 8. jūnijā Saldus novada delegācija viesojās Mažeiķos (Lietuva), kur
norisinājās ikgadējais Kalēju festivāls, kas vienlaikus ir arī pilsētas svētki. Vizītes
ietvaros domes vadība tikās ar jaunievēlēto mēru Vidmantas Macevičius, kā arī
piedalījās svētku norisēs.
- No 7. līdz 9. jūnijam Līderbahā viesojās Saldus novada delegācija, kas piedalījās
25. ikgadējā Grand Slam volejbola turnīrā, atbalstot VK “Saldus” komandu.
Delegācija iepazinās ar to, kā Līderbahā tiek organizēta sociālā joma, rīkoti
pasākumi, kā arī kā tiek organizēta sadarbība ar sadraudzības pašvaldībām.
- 7. septembrī Saldus novada pašvaldības pārstāvji no Kursīšu pagasta pārvaldes
pārstāvēja novadu Šilutes (Lietuva) ikgadējās zivju zupas vārīšanas sacensībās,
kurās ieguva 2. vietu.
- No 20. līdz 22. septembrim Saldus novada delegācija viesojās Vilebonā (Francija),
kur norisinājās ikgadējie svētki par godu svētajiem Kosmā un Deminanam.
Delegācijas sastāvā bija jauniešu komanda (Saldus novada lielāko skolu pārstāvju),
kas startēja svētku ietvaros organizētajās sacensībās.
- No 25. septembra līdz 29. septembrim Saldus novada delegācija viesojās Tskaltubo
(Gruzija), kur norisinājās ikgadējie svētki “Rudenīgais Tskaltubo”.
- No 7. līdz 9. decembrim Saldus novada pašvaldības delegācija viesojās Līderbahā
(Vācija), kur norisinājās tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš.
Sadraudzības pašvaldību vizītes Saldus novadā:
- 21. maijā Saldū iedzīvotāju ekskursijas ietvaros viesojās Līderbahas (Vācija)
pārstāvji, kuriem tika organizēta ekskursija pa Saldu.
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- 31 maijā un 1. jūnijā norisinājās Saldus novada svētki “Saldus piepilda un vieno”.
Saldū viesojās delegācijas no Mažeiķiem (Lietuva), Vilebonas (Francija),
Līderbahas (Vācija) un Paides (Igaunija). Delegācijas piedalījās gan ekumēniskajā
dievkalpojumā, gan svētku gājienā, teica uzrunas svētku koncertā, kā arī piedalījās
citās svētku norisēs.
- 17. novembrī – Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 101. gadadienā
Saldū ieradās Mažeiķu (Lietuva) delegācija un sveica saldeniekus klātienē.
Saldus novada pašvaldības delegāciju ārzemju braucieni:
- No 8. līdz 12. septembrim Saldus novada pārstāvji viesojās Ukrainā, Doņeckas
apgabalā. Vizītes ietvaros norisinājās sarunas ar vairāku pašvaldību pārstāvjiem un
tika noslēgta mutiska vienošanās par turpmāku sadarbību starp Saldus un
Bakhmutas pašvaldībām.
Ārvalstu pārstāvju vizītes Saldus novadā:
- 18. janvārī norisinājās Norvēģijas vēstnieka Kristiana Ēdegora, viņa padomnieces
Daces Dižbites – Oses, Tirdzniecības kameras valdes priekšsēdētaja Alfa Ērika
Lunngrena un izpilddirektores Ilzes Garozas vizīte Saldū. Vizītes ietvaros tika
pārrunāta turpmākā sadarbība, viesojās Druvas vidusskolā, kur skolēni apgūst
norvēģu valodu, kā arī viesojās jaunās SIA “Kalsberg” ražotnes atklāšanā.
- 29. janvārī Saldū viesojās Kanādas vēstnieks Kevins Rekss, Kanādas militārais
atašejs. Delegācija viesojās Druvas vidusskolā, Saldus Tehnikumā, J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzejā, kā arī metālapstrādes uzņēmumā SIA
“ERCON”. Dienas noslēgumā JIC “Šķūnis” norisinājās tikšanās – diskusija ar
Saldus novada jauniešiem par viņu iespējām.
- 21. maijā Saldū viesojās Čehijas vēstnieks Miroslavs Koseks un Slovākijas
vēstnieks Ladislavs Babčans. Delegācijas sastāvā bija abu valstu militārpersonas,
kas šobrīd atrodas NATO dienestā Latvijā. Vēstnieki tikās ar uzņēmējiem,
apmeklēja J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, kā arī ar Saldus
Tehnikuma audzēkņiem, kas apgūst Kiberdrošības tehniķa specialitāti.
- No 4. līdz 5. jūnijam sadarbībā ar Pilsētas Mēra Pakta iniciatīvu un Twinning
pieredzes apmaiņas programmu, Saldū viesojās Beļģijas pilsētas Ath enerģētikas
nodaļas speciāliste un Pilsētas Mēra Pakta pārstāvis. Vizītes mērķis bija dalīties
pieredzē energopārvaldības sistēmas ieviešanā.
- 6. decembrī Saldū viesojās Apvienoto Arābu Emirātu vēstniece V.E. Hanana Al
Alīli un Labklājības ministre Ramona Petraviča. Vizītes laikā tika pārrunātas
sadarbības iespējas kopīgu projektu realizēšanā, investoru piesaistē, tika apmeklēta
Saldus pamatskola un Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas grupa.
- 18. decembrī Saldū viesojās ukraiņu politiski represēto delegācija. Vizītes ietvaros
norisinājās tikšanās – diskusija ar Saldus vidusskolas un Kalnu vidusskolas
audzēkņiem “Politiskais ieslodzījums. Karš Ukrainā”. Vizītes noslēgums
norisinājās O. Kalpaka muzejā “Airītes”, kur tika sniegts neliels ieskats Latvijas
vēsturē.
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Sadarbības projekti:
- Realizēts sadarbības projekts Eiropas dienas ietvaros kopā ar sadraudzības
pašvaldībām Vācijā (Līderbaha) un Francijā (Vilebona). Projekta ietvaros tapa
pavārgrāmata trīs valodās (latviešu, franču, vācu), kurā ir apkopotas šo trīs
sadraudzības pašvaldības bērnu mīļāko ēdienu receptes.
Sadarbība kultūras un sporta jomās
- 26. janvārī norisinājās Saldus TIKS centra jauktā kora “Saldava” un Mažeiķu
kultūras nama jauktā kora “Draugyste” koncerts Saldū, Saldus Bērnu un jaunatnes
centrā.
- 3. februārī Vilebonā (Francijā) tika atklāta trīs sadraudzības pašvaldību –
Vilebonas (Francija), Līderbaha (Vācija) un Saldus kopīgi veidota gleznu izstāde.
No Saldus puses izstādes radīšanā līdzdarbojās J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejs.
- 2019. gadā turpinājās sadarbība ar Francijas institūtu Latvijā, kā rezultātā 25. aprīlī
Saldus Mūzikas un mākslas skolā meistarklasi un koncertu sniedza grupa “Spring
Rolls”.
- No 7. līdz 9. jūnijam Saldus volejbola kluba komanda piedalījās 25. Grand Slam
volejbola turnīrā Līderbahā (Vācija), kur ieguva pirmo vietu 29 komandu
konkurencē.
- 21. un 22. jūnijā Saldus TIKS centra TDA “Kursa” viesojās Paidē (Igaunija), kur
piedalījās tradicionālajos vasaras saulgriežu pasākumos.
- 27. jūnijā Saldus novada kultūras darba organizatoru pieredzes apmaiņas brauciena
ietvaros, norisinājās vizīte Paidē (Igaunija), kur delegācija iepazinās ar kultūras
darba veikšanu Paidē.
- No 22. līdz 27. jūlijam norisinājās Saldus Mākslas skolas rīkotais “Plenērs
Rozentāla pilsētā 2019”, kurā viesojās arī dalībnieki no Līderbahas (Vācijā).
2.3. SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Sabiedrības informēšana
- Lai veicinātu regulāru iedzīvotāju informētību, tika ievietota un papildināta
informācija Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv. Mājas lapā tika
ievietota aktuālā pašvaldības, tās pagastu pārvalžu, iestāžu un aģentūru
informācija teksta, fotogrāfiju un videosižetu formā – kultūras, tūrisma un sporta
jomās. Mājas lapa ir pieejama arī mobilajām ierīcēm.
- Tiek uzturēts Aģentūras sociālā tīkla facebook konts, ar kura palīdzību informācija
tiek operatīvāk nodota šī sociālā tīkla lietotājiem. Facebook sociālais tīkls ir viens
no efektīvākajiem veidiem, kā informēt sabiedrību par novada aktualitātēm.
Aģentūrai ir trīs Latvijā populārākos sociālo tīklu konti, kuros regulāri tika ziņots
par svarīgākajiem pasākumiem:
https://www.facebook.com/salduslv/
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https://twitter.com/Salduslv;
http://www.draugiem.lv/saldus-novads/ .
-

-

Par aktuālajiem gaidāmajiem vai notikušajiem pasākumiem pašvaldībā tika
izsūtīta informācija presei, kas informēja plašāku sabiedrības daļu ar mediju
starpniecību.
Vienu reizi mēnesī tika sagatavots 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.
Regulāra sadarbība ar laikrakstu “Saldus Zeme”, Saldus pilsētas izglītības
iestādēm.
Sagatavots ikmēneša novada kultūras pasākumu plāns, kas sadarbībā ar A/S
“Latvijas Pasts” tiek izplatīts Saldus pilsētas teritorijā un tuvējā apkārtnē.
Regulārs darbs pie vides reklāmu veidošanas un izvietošanas pilsētā.
Izmantoti sociālie tīkli, lai reklamētu kultūras pasākumus.
Līdz 1. 07. 2019. informācijas sagatavošana “Saldus Radio”, pēc tam turpināta
sadarbība ar citām radio stacijām.

Sadarbība ar novada uzņēmējiem
- Rīkotas tūrisma uzņēmēju tikšanās, kurās piedalījušies pašvaldības un
uzņēmējdarbības pārstāvji, kā arī pieaicināti lektori no dažādu jomu uzņēmumiem.
- Šīs tikšanās tika organizētas ne tikai pašvaldības telpās, bet arī, piemēram, J.
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā, Kapelleru namā, tādējādi
uzņēmējiem sniedzot vairāk informācijas par to, kādās sfērās īsti pašvaldība
darbojas;
- Rīkots pasākums “Ražots Saldus novadā un Kurzemē”, kurā 2019. gadā piedalījās
vairāk nekā 100 Saldus un Kurzemes uzņēmēji.
- rīkots konkurss “Saldus novada Uzņēmēju gada balva”, kurā konkursa komisija
apmeklēja nominantus, 17. novembra svinīgajā pasākumā tika pasniegtas balvas,
godinot lielākos nodokļu maksātājus, pašvaldības sadarbības partnerus,
veiksmīgākos tirgotājus un ražotājus u.c..
Saldus radio
No 2018. gada (ar grozījumiem nolikumā, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 23. novembra sēde lēmumu (protokols nr.20,2§) 1. janvāra līdz 2019. gada
1. jūlijam Aģentūras pārraudzībā bija arī “Saldus radio”, informējot Saldus novada
iedzīvotājus, pagastu pārvaldes par aktuālo novadā, veidojot sadarbību ar citām radio
stacijām, intervējot mūziķus, nodrošinot video tiešraides, piedāvājot konkursus, kā arī
sadarbojoties ar Nacionālo plašsaziņas līdzekļu padomi par frekvences izmantošanu
un dažādu pakalpojumu izcenojumiem.
2019.gada sākumā Saldus p/a “Saldus TIKS centrs” sadarbībā ar SIA
“Latvijas fakti” veica aptauju, kurā noskaidroja Saldus un Brocēnu novadu
iedzīvotāju domas par Saldus radio programmu kvalitāti un apraides pieejamību.
Telefonintervijās piedalījās 405 respondenti.
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Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, tika iegūta šāda informācija:
- Populārākās radiostacijas respondentu vidū ir radio Skonto (to, kā vienu no
biežāk klausītākajām radiostacijām, minēja 30% aptaujas dalībnieku), Latvijas
radio 2 (26%) un Kurzemes radio (25%). Saldus radio, kā vienu no
iecienītākajām radiostacijām, nosauca 19% Saldus novada iedzīvotāju.
Pētījuma rezultātu analīze respondentu grupās, kas izveidotas pēc dažādām
sociāli demogrāfiskajām pazīmēm, atklāj, ka Saldus radio biežāk (30%
gadījumu) minēja respondenti vecumā no 45 līdz 54 gadiem.
- Nedaudz vairāk par pusi (57%) visu aptaujāto Saldus novada iedzīvotāju
atzina, ka neklausās Saldus radio. Kopumā vismaz reizi nedēļā Saldus radio
klausās 24% aptaujas dalībnieku. Katru dienu Saldus radio klausās 5%
respondentu, vēl 10% to dara vairākas reizes nedēļā. Salīdzinoši vairāk (34%)
šādu klausītāju ir respondentu vidū vecumā no 45 līdz 54 gadiem.
- Vairākums (61%) Saldus radio klausītāju visbiežāk to klausās pārvietojoties ar
auto, bet 38% Saldus radio klausītāju - izmantojot radio aparātu mājās vai
darbā.
Biežāk minētie priekšlikumi, kas varētu veicināt Saldus radio popularitāti iedzīvotāju
vidū:
- Pārraidīt jaunākas, modernākas dziesmas / populārākus izpildītājus.
- Uzlabot pārklājumu / slikts pārklājums Saldus novadā.
- Nomainīt diktorus / vadītājus / nav profesionāli.
- Vairāk ziņu par Saldus novadu.
- Saldus novada iedzīvotāji, kuri neklausās vai reti klausās Saldus radio,
visbiežāk (38% gadījumu) to argumentēja ar intereses trūkumu. Nozīmīgs
respondentu skaits (17%) norādīja uz problēmām uztvert radio, ārpus pilsētas
Saldus radio esot slikts pārklājums.
Tā kā uzlabot pārklājumu, lai tas sasniegtu visas novada robežas, piesaistīt
profesionālus diktorus, ziņu redaktorus un iegādāties jaunākos dziesmu ierakstus ir
ekonomiski neizdevīgi un pašvaldībai būtu jāiegulda ievērojami finanšu resursi, tad,
saskaņā ar Saldus novada domes 2018.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu ⹂Par grozījumiem
Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” nolikumā” (protokols Nr.4 4.§), ar 2019.gada 1.jūliju beidz pastāvēt
Saldus radio.
2.4. KULTŪRA
Metodiskais darbs ar Saldus novada pagastu kultūras darbiniekiem
2019. gadā pavasarī, rudenī un ziemā reizi mēnesī tika rīkota tikšanās. Vienu
reizi tā norisinājās Saldū, sešas reizes pagastos: Jaunlutriņu, Zvārdes, Zirņu,
Nīgrandes, Jaunauces un Pampāļu pagastos. Šajās tikšanās reizēs tiek izvērtēti
padarītie darbi, plānoti turpmākie, kā arī no TIKS centra puses pagastu kultūras darba
organizatori tikuši informēti par novada mēroga aktualitātēm.
2019. gadā tikuši rīkoti divi apmācību semināri: Zanes Veinbergas seminārs
“Labais un sliktais stress”, kā arī, balstoties uz pašu kultūras darba organizatoru
lūgumu, TIKS centra mārketinga speciāliste Līga Šlanka vadīja apmācību semināru
par afišu veidošanu.
Vienu reizi sezonā tiek rīkots arī pieredzes apmaiņas brauciens – 2019. gadā
tas tika organizēts trīs dienu garumā, dodoties uz Alūksni un Saldus novada
sadraudzības pašvaldību Igaunijā – Paidi. Alūksnes novadā pieredzes apmaiņas
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brauciens aptvēra, gan Alūksnes pilsētas kultūrvietu un trīs pagastu – Liepnas,
Mālupes un Pededzes tautas namu apmeklējumu, iepazīstoties ar kultūras darba
organizēšanu šajā novadā. Paides apmeklējuma laikā, kultūras darba organizatori tika
iepazīstināti ar pašvaldības darba organizāciju, kā arī vairākām kultūras iestādēm.
Metodiskais darbs ar Aģentūras amatiermākslas kolektīviem
-

-

Veikts administratīvais un metodiskais darbs ar Aģentūras amatiermākslas
kolektīviem, nodrošinot mēģinājumu procesa norisi, apmācības, kopīgus
pasākumus un uzstāšanās, rīkojot skates un konkursus, informācijas ievietošana
vietnē www.kultūraskarte.lv.
Sasniegti augsti amatiermākslas kolektīvu sasniegumi reģionālajā, valsts un
starptautiskajā līmenī (Saldus Tautas teātrim, TAD “Kursa”).
Aģentūrā 2019. gadā darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi:
- sieviešu koris “Varavīksne”;
- TDA “Kursa”
- TDA „Kursa” studija;
- deju kolektīvs „Kursa” ;
- deju kopa “Bandava”;
- Saldus Tautas teātris;
- Tautas lietišķās mākslas studija “Saldus”;
- bērnu deju kolektīvs “Dzīpars” (5 vecuma grupas);
- folkloras kopa “Medainis”;
- tautas mūzikas kapela “Strops”;
- J. Rozentāla tēlotājas mākslas studija;
- pūtēju orķestra ansamblis “Saldus” ;
- Saldus novada jauktais koris “Saldava”;
- Saldus senioru akordeonistu ansamblis “Akords”;
- krievu tautas mūzikas ansamblis “Lira”;
- senioru deju grupa “Ciecerīte”
- slāvu tautas tradīciju ansamblis “Živica”.

Metodiskais darbs ar novada amatiermākslas kolektīviem
-

-

Rīkotas skates un konkursi Saldus apriņķa amatiermākslas kolektīviem:
 Saldus, Skrundas un Brocēnu novadu vokālo ansambļu skate;
 Pašdarinātu tērpi un aksesuāru demonstrējumi - skate “Ražots
Saldus novadā”;
 Saldus un Dobeles koru apriņķu skate;
 Teātra svētki;
 Deju kopkoncerts –skate.
Veikta valsts mērķdotāciju administratīvā sadale, novada amatierkolektīvu
atskaišu apkopošana.

Kultūras pasākumu organizēšana
- Aģentūras darbs kā simtgades koordinatoram novadā.
- Regulārs darbs pie ikmēneša kultūras pasākumu plānošanas un īstenošanas –
koncertu, teātra izrāžu, kino, bērnu, piemiņas u.c. pasākumu norise.
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-

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.
Pilsētas un novada mēroga pasākumu konceptuālā izstrāde un īstenošana, no
kuriem nozīmīgākie p/a “Saldus TIKS centrs” rīkotie pasākumi 2019. gadā bijuši:
- Saldus deju apriņķa deju kolektīvu “Saldus sadancis”;
- Lieldienu pasākums Saldus pilsētā;
- Saldus novada Teātra svētki;
- Izstāde “Ražots Saldus novadā un Kurzemē”;
- Pašdarinātu tērpi un aksesuāru demonstrējumi - skate “Ražots Saldus
novadā”;
- Saldus senioru akordeonistu ansambļa “Akords” 8 gadu jubilejas
pasākums;
- Mazo vokālistu konkurss “Saldus Cālis”;
- 4. maija svētki - Baltā galdauta svētki;
- Saldus novada svētki “Saldus piepilda”;
- Jauniešu pļava;
- Saldus deju apriņķa deju kolektīvu kopkoncerts “Saldus piepilda un
vieno” ar 45 amatierkolektīviem un vārāk kā 1000 dalībniekiem;
- Jaunauces pils dārza svētki;
- Vasaras saulgriežu ielīgošana “Ielīgosim sportiski”;
- Saldus ezera koncerts;
- Muzikālie un kino vakari M. Čaklā skvērā;
- “Saldus Šlāgermaratons”;
- IX Starptautiskais tautas muzikantu festivāls “Saldie vārti”;
- Zinību dienas ballīte;
- Saldus garšu festivāls un noslēguma pasākums;
- Minirallijs Saldus un Rallijsprints – kultūras un tūrisma aktivitātes
ģimenēm un bērniem divu dienu garumā;
- Saldus novada kultūras darbinieku diena;
- Uzņēmēju Gada balva – konkurss un svinīgais pasākums;
- Pasākumu komplekss skolēnu brīvlaiku nedēļās;
- S. Laurinovičas radošā darba vakars “Albums”;
- E. Dunsdorfa prēmijas pasniegšana;
- Lāčplēša dienas pasākums;
- Latvijas valsts svētku koncerti;
- Piemiņas dienu pasākumi pilsētā;
- Saldus Tautas teātra jubilejas oriģinālpasākums “Te dzīvo manas
lomas”;
- Egles iedegšanas pasākums;
- Saldus un Brocēnu novadu koru Ziemassvētku koncerts;
- Ziemassvētku pasākums Saldus pilsētā deklarētiem bērniem, kas
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes; nodrošināta Ziemassvētku
paciņu sagatavošana un izdalīšana Saldus novada pirmsskolas vecuma
bērniem;
- “Mikrofonam – 50” Saldus sporta kompleksā – sadarbībā ar
producentiem;
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-

Jaunā gada balle Saldus sporta kompleksā;
Jaungada pasākums O. Kalpaka laukumā.

Kultūras projektu sagatavošana un realizēšana
Tiek iesniegti projektu pieteikumi un rīkoti VKKF atbalstītie pasākumi;
- Finansēšanas līgums Nr. 2019-2-TEM024 (tika īstenotas divas izrādes
bērniem – mācību izrāde “Kā top izrādes”, sadarbībā ar Liepājas teātri
un izrāde “Kaka un pavasaris”, sadarbība ar biedrību “Pusstāvs”).
- Tika īstenots “CEMEX Iespēju fonds” atbalstīts projekts “Virtuālā
gleznošanas darbnīca “Es kā Rozentāls!” – demo versija ar iespēju
virtuāli gleznot (Līg. Nr. 3.2./21-2018)
- Sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību un biedrību
“Kinopunkts” reizi mēnesī, atkarībā no pieprasījuma, regulāri tiek
demonstrētas jaunākās latviešu filmas. Reizi trīs mēnešos kino seansi
tiek rīkoti arī bērniem Kapelleru namā.
Kultūras pasākumu mārketings
-

Regulāra sadarbība ar laikrakstu “Saldus Zeme”, Saldus pilsētas izglītības
iestādēm.
Sagatavoti ikmēneša novada kultūras pasākumu plāns, kurš sadarbībā ar A/S
“Latvijas Pasts” tiek izplatīts Saldus pilsētas teritorijā un tuvējā apkārtnē;
Notiek regulārs darbs pie vides reklāmām.
Izmantoti sociālie tīkli, lai reklamētu kultūras pasākumus.
līdz 1. 07. 2019. informācijas sagatavošana “Saldus Radio”, pēc tam turpināta
sadarbība ar “Kurzemes radio”, “Radio Skonto”, žurnālu “Ieva”.

2.5. SPORTS
Metodiskā sadarbība ar Saldus sporta biedrībām
Sporta biedrības, kas iesniedz atskaites par 2018.gadā veiktajām aktivitātēm un
sasniegumiem, 2019. gadā saņēmušas pašvaldības finansiālu atbalstu:
1. Biedrība ,,Akva Vitamīns”
2. Biedrība ,,Džudo klubs SALDUS”
3. Sporta biedrība ,,Liesma”
4. Biedrība ,,Orientēšanās klubs Saldus”
5. Biedrība sporta klubs ,,Saldus Atlēts” (svarcelšana)
6. Biedrība ,,Virāža – Z”
7. Biedrība ,,EVE autosports”
8. Biedrība ,,BMX sporta klubs ,,Ozolēni”
9. Biedrība ,,Novadnieku attīstībai”
10. Biedrība ,,Saldus tenisa klubs”
11. Biedrība ,,Saldus Boksa klubs”
12. Biedrība ,,Sporta klubs Saldus” (virves v.)
13. Biedrība ,,Atlēti” (spēka trīscīņa)
14. Biedrība “Saldus motoklubs”
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15. Biedrība “Velo Saldus”
16. Biedrība “Volejbola klubs Saldus”
17. Biedrība Motoklubs “Ezere”
18. Biedrība „FK Saldus” (florbols)
19. Biedrība J.F.X. Sports/ Biedrība “Saldus Action Sports
20. Biedrība BK „Saldus 2007”
Novada pārstāvju dalība valsts un starptautiska mēroga pasākumos un
sacensībās (augstākie sasniegumi):
- LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE
No 5.jūlijam līdz 7.jūlijam Jelgavā norisinājās Latvijas Jaunatnes Olimpiāde. 77
Latvijas novadu un pilsētu komandu konkurencē Saldus novads izcīnīja 8
medaļas, kas novadu ierindoja 19.vietā. Pirmās 6 vietas ieņēma lielās pilsētas.
ZELTA MEDAĻAS

SUDRABA MEDAĻAS

BRONZAS MEDAĻAS

Emīls Zērnis (treneris Oskars Zērnis) orientēšanās sports,
Sonora Sergejeva (trenere Daila Mankusa un Viktors
Lācis) tāllēkšana,
Toms Limbēns (treneris Ansis Pūce) bokss.
Dāvis Zommers (treneris Gatis Zommers) apaļā stenda
šaušana, kur bija vienāds rezultāts, bet pāršaudē piekāpās
konkurentam.
Smagā cīņā otro vietu džudo izcīnīja Edvards Kinčs
(treneris Gatis Baumanis).
Signe Ušerovska (treneris Andris Gonts) BMX braucēja,
Matīss Tomass Bergs (treneris Jānis Andžāns)
svarcelšana,
Ralfs Rullis (treneris Ansis Pūce) bokss.

Danielai Lasmanei tāllēkšanā pietrūka 2cm, lai kāptu uz 3.pjedestāla pakāpiena.
Basketbola trīspunktu metienu konkursā Kate Dankbāre puišu un meiteņu konkurencē
izcīnīja 2.vietu.
EIROPAS, BALTIJAS UN PASAULES kausa izcīņas.
Visaustākos rezultātus 2019. gadā sasnieguši šādi sportisti:
Nr. Sportists
Sasniegumi
1. Rūdolfs Zērnis
8.vieta pasaules čempionātā orientēšanās stafetē
2. Māris Kalējs
Pasaules Čempionātā armvrestlingā zelta medaļa
ar labo roku masters -100 kg kategorijā
spēcīgākā labā roka pasaulē.
3. Emīls Zērnis
3.vieta Eiropas čempionātā orientēšanās stafetē
4. Guntars Mankus
1.vieta Eiropas čempionātā rogainingā
5. Silvija Penkule
2. vieta Eiropas čempionātā rogainingā
6. Kristiāna Kulačkovska
9.vieta U16 Latvijas izlasē basketbolā Eiropas
čempionātā
7. Ilze Nordena
spēlēja Latvijas izlases sastāvā Eiropas U20
čempionātā
8. Ilze Bruce
1.vieta Baltijas čempionātā orientēšanās sportā
9. Uldis Brucis
1.vieta Baltijas čempionātā orientēšanās sportā
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10. Jurģis Žukas
11. Gatis Zolmanis
12. Sonora Sergejeva

2.vieta Baltijas kausā Cross country enduro klasē
1.vieta Baltijas kausā motosportā retro klasē
3. vieta Baltijas valstu sacensībās tāllēkšanā; 1.
vieta Latvijas čempionātā U-16 tāllēkšanā un 100
m skrējienā
13. Lakrosa
komanda 10 kārtējie Latvijas čempioni
“Druvas Dinamīts”
14. Oskars Grosmanis
pirmais profesionālais bokseris no Saldus.
Bez minētajiem sportistiem vēl ir 27 Latvijas
čempioni.
Bez augstāk minētajiem sportistiem vēl ir 27 Latvijas čempioni.
Saldus novada pašvaldības atbalsts jaunajiem sportistiem
Saldus novada “Olimpiskā Vienība” 2019.gadā
1. Līga Velvere – vieglatlētika
2. Edgars Bergs – vieglatlētika
3. Niks Rožukalns - BMX
4. Kolīna Kārtere – basketbols
5. Kristofers Strautmanis – basketbols
6. Anete Blūma - basketbols
Koordinētie un organizētie novada nozīmes sporta pasākumi un sacensības
-

Novada atklātais čempionāts basketbolā.
Novada atklātais čempionāts florbolā.
Novada atklātais čempionāts telpu futbolā.
Novada atklātā volejbola līga.
Atklātais novada čempionāts pludmales volejbolā.
Atklātā kausa izcīņa volejbolā sievietēm.
Atklātā kausa izcīņa volejbolā veterāniem 35+.
Nakts turnīrs volejbolā.
Atklātā kausa izcīņa telpu futbolā veterāniem.
Atklātais novada čempionāts galda tenisā.
Atklātais novada čempioāts novusā.
L.Ķezbera piemiņas turnīrs novusā.
Skrējienu seriāls „Kalnsētas apļi” 5 kārtas.
Tautas skrējiens „Līkā meža apļi” 3 kārtas.
Orientēšanās sacensības „ABC -2019” 18 kārtas.
Novada atklātais čempionāts orientēšanās sportā. R. Mankusa kausa izcīņa.
Sacensības „Gatavs veselībai un sportam!”.
Sacensības ekstrēmajos sporta veidos
Starptautiskās sacensības svarcelšanā.
Starptautiskās sacensības grieķu-romiešu cīņā.
Retro-motokrosa sacensības. O.Kalpaka kausa izcīņa.
Sacensības motokrosā NKMX.
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-

Darba dienu aktivitātes vasaras mēnešos strītbolā, florbolā, pludmales
volejbolā (kurš ar kuru).
Rozentāla skriešanas svētki (4.reize).
Vispasaules Olimpiskā diena.
Starptautiskais džudo turnīrs „Saldais Džudo – 2019”.
BJJ atklātās meistarsacīkstes džiu – džitsu.
Starptautiskais skrējiens „Lietuva – Latvija”.
Svinīgais pasākums „Sporta Zvaigzne – 2019”.
Starppagastu sporta spēles „Dienvidi”.
Starppagastu sporta spēles „Ziemeļi”
Minrallijs 2019.
Rallijsprints Saldus 2019.
Novada atklātā kausa izcīņa dambretē.
Novada atklātā kausa izcīņa šahā.
Invalīdu sacensības „Dzīvesprieks un veselība sportojot”.
Skriešanas sacensību “Stirnu buks” posms Saldū.
Latvijas čempionāts galda tenisā.
MMA sacensības.
Futbola festivāls „Ielīgosim sportiski”.
Futbola festivāls ģimenēm.
Saldus HAT turnīrs (lidojošie šķīvīši).
Draiskais skrējiens „Ciecernieks”.
Velokross Kalnsētas parkā.
Latvijas čempionāts sievietēm novusā Vadakstē.
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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 2019. gadam.
2019. 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 2019. gada norēķinu slēguma bilance, salīdzinot ar 2018. gadu:

Rādītāji
Budžeta slēguma
rezultāti

2019. gads (EUR)
60626

2018. gads (EUR)
387082

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” 2019.
gada pamatbudžeta izpildi ieņēmumos, salīdzinot ar 2018. 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

2019.gads
( EUR)
1000367
928413

2018.gads
(EUR)
1621190
1545657

71395
17828

74715
238

2019.gads
( EUR)
939741
327268

2018.gads
(EUR)
1234108
336892

86063
2012
350520

81390
2085
401043

87002
46689
38851
52

104531
68697
23837
214649

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
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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 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2019.gada 25.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 5.§)

Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras
un sporta centrs” maksas pakalpojumu cenrādis
1. Noteikt šādus izcenojumus par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus
Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs” sniegtajiem pakalpojumiem:
Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (€)

1

2

3

Inventāra noma
Velosipēda noma
Elektrovelosipēda noma
Nūjošanas komplekta noma
Telpu nomas pakalpojumi
Semināru telpas noma
(Striķu iela 3)
Aprīkojuma noma
Semināru aprīkojuma īre
(komplektā portatīvais dators,
projektors, vadu komplekts)
Radiomikrofona noma
Mikrofona statīvs
Mikrofona vads
Skaņas pults
Pastiprinātājs
Skanda (tumba)
Prožektors (halogēna)
Elektriskais kabelis
Skaņas kabelis
Skandas statīvs
Pasākumu apkalpošanas
pakalpojumi
Skaņotāja pakalpojumi
Gaismotāja pakalpojumi
Tirdzniecības un reklāmas
nodevas

1 stunda
Katra nākamā stunda
1 diena
1 stunda
Katra nākamā stunda
1 diena
1 diena

3.00
1.50
7.00
4.00
3.00
15.00
3.00

1 stunda

7.00

1 diena

15.00

1 diena
1 diena
1 diena
1 diena
1 diena
1diena
1 diena
1 diena
1 diena
1 diena

7.00
1.50
1.50
15.00
11.50
14.50
3.00
3.00
6.00
3.00

1 stunda
1 stunda

20.00
20.00
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Tirdzniecības vieta pasākuma
norises laikā (4m2)

1 diena

7.00

Tirdzniecības vieta pasākuma
norises laikā (4m2), tirgojot
jebkāda veida alkoholiskos
dzērienus

1 diena

35.00

2

1

Reklāmas un baneru izvietošana
pasākuma norises laikā (4m2)

3

1 diena

7.00

1 stunda

25.00

1 stunda

30.00

Izklaides pasākumi

1 stunda

40.00

Estrāde (laiks kad tiek uzstādīti
un noņemti rekvizīti pasākumam
vai koncertam)

1 stunda

10.00

Par rūpniecības un pārtikas preču
tirdzniecības vietu bez alkohola
Par saldējuma, popkorna, cukura
vates, piparkūku, balonu
tirdzniecības vietu
Par tirdzniecības vietu ar
alkoholisko dzērienu realizāciju
Visa veida loteriju (arī
ziedojuma) organizētājiem
Tualetes apmeklējumu Kalnsētas
parka estrādē
Par tualetes izmantošanu
Kalnsētas parka estrādē biedrību
un nodibinājumu rīkotajos
pasākumos (izņemot
komercpasākumos)

1 diena

35.00

1 diena

21.00

1 diena

100.00

1 diena

21.00

1 reize

0,30 (t.sk. PVN)

Kalnsētas parka estrāde
Estrāde (pasākuma vai koncerta
norises laiks) – pasākumi
bērniem (bez stacionārās skaņas
un gaismas aparatūras
izmantošanas)
Izglītojoši pasākumi

1 stunda

3.50

2. Piemērot šādus atvieglojumus Kalnsētas parka estrādes pakalpojumu noteiktajai
maksai:
2.1. Saldus novada pašvaldības budžeta iestādēm, aģentūrām, pagasta
pārvaldēm - 100% apmērā;
2.2. biedrībām un nodibinājumiem ar sabiedriskā labuma statusu - 90%
apmērā (ja rīkotais pasākums nav komercpasākums un ieeja apmeklētājiem uz
pasākumu tiek nodrošināta par brīvu);
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2.3. biedrībām un nodibinājumiem - 30% apmērā (ja rīkotais pasākums nav
komercpasākums un ieeja apmeklētājiem uz pasākumu tiek nodrošināta par
brīvu).
3. Piemērot šādus atvieglojumus tualetes apmeklējumu Kalnsētas parka estrādē
noteiktajai maksai:
3.1. bērniem līdz 12 gadu vecumam – 100% apmērā ;
3.2. vecākiem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam - 100% apmērā;
3.3. Saldus novada pašvaldības budžeta iestāžu, aģentūru un pagasta pārvalžu
rīkotajos pasākumos – 100 % apmērā.
4. svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols
Nr.4, 5.§).

P/a “Saldus TIKS centrs” direktore

Krista Vīndedze
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