
 

 

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 
reģ. Nr.40003302839 

STATŪTI 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedrības firma: SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" (turpmāk – 
sabiedrība). 

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 
2.1. Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 47.19; 
2.2. Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.78; 
2.3. Citi izdevējdarbības veidi 58.19; 
2.4. Interneta portālu darbība 63.12; 
2.5. Reklāmas aģentūru darbība 73.11; 
2.6. Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 77.21; 
2.7. Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības 79.90; 
2.8. Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības 82.19; 
2.9. Citur neklasificēta izglītība 85.59. 

3. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītos paziņojumus par dalībnieku sapulces 
sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības loceļiem, pārvaldes un kontroles 
institūcijām nosūta dokumentu vadības sistēmā LIETVARIS  vai elektroniski uz adresēm, kuras 
ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi. 

4. Sabiedrības darbības mērķis ir:  veidot Liepājas un apkārtnes novadu (Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes) kā izcila tūrisma galamērķa –
kultūras, sporta un darījumu tūrisma centra, dabas teritoriju un kultūrvēsturiskā mantojuma, 
aktīvās atpūtas un labjūtes tūrisma – atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs. 

II. Pamatkapitāls un daļa 

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 266 680,00  euro. 
  (summa cipariem)   

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 
sadalīts 266 680  kapitāla daļās. 

  (skaits cipariem)   

7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro. 

III. Valde 

8. Valdes sastāvā ir viens loceklis. 
  (skaits vārdiem)   

9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. 

10. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces 
piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 

10.1. filiāļu un pārstāvniecību dibināšana un to nolikumu apstiprināšana; 



 

 

10.2. nekustamā īpašuma ieķīlāšana, apgrūtināšana un cita veida saistību uzņemšanās, kuru 
rezultātā nekustamais īpašums var tikt atsavināts; 

10.3. darījumu slēgšana par summu, kas pārsniedz 20 000 (divdesmit tūkstoši) euro; 

10.4. kredītu ņemšana sabiedrības vārdā. 

Kapitāla daļu turētāja 
pārstāvis 
 
Dalībnieku sapulces vadītājs: 
  

 
 
 

  Mārtiņš Ābols 
 

(vārds, uzvārds, paraksts) 
  
Valdes locekle: 
 
 

 
              Inta Šoriņa 

 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

  
Dalībnieku sapulces 
protokolētājs: 
 
 

 
               Vita Plūksna 

 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

  
 
 

Liepājā 

  2020. gada 16. martā 

(vieta)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


