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Liepājas pilsētas domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim M. Ābolam 

Priekules novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim 
Vaiņodes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim 

Pāvilostas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim 
Aizputes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim 

Durbes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim 
Grobiņas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim 
Rucavas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim 

Nīcas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim 
 

 
Par nākošo Sia Liepājas reģiona tūrisma biroja 
kapitāldaļu sapulci 2020. gada 7. augustā.   
 
 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes 

likuma 68.panta 2.daļu,  SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (turpmāk – 

sabiedrība) valde sasauc dalībnieku  sapulci  

2020.gada 7. augustā, plkst. 11:00, Liepājas pilsētas domes telpās, Rožu ielā 6, 

226. kab. 

 

Saupulcē iespējams piedalīties arī attālināti, šajā saitē: meet.google.com/bes-wncz-yjj 

 

Darba kārtībā: 

1. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.  

2. Par SIA "LRTIB"  dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.  

3. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu. 

4. Par SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 

2020.gada 2. ceturksnī, finanšu un nefinanšu mērķu izpilde.  

5. Par SIA “LRTIB” valdes locekles komandējumiem, izlietoto degvielu un 

telefonsarunām 2. ceturksnī.  

6. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju. 

 

 

Pielikumā, kuru iespējams apskatīt šajā saitē: https://failiem.lv/u/jasx6nzm 

- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" 

2020.gada 7. augusta dalībnieku sapulces lēmumuprojekti; 

https://meet.google.com/bes-wncz-yjj?hs=122&authuser=0
https://failiem.lv/u/jasx6nzm
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- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" valdes 

atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2020.gada 2. ceturksnī; 

- sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 

nefinanšu mērķu atskaite par 2. ceturksni,  

- Valdes locekles atskaite par izlietoto degvielu un telefonsarunām 2. ceturksnī. 

 

 

 

 

 

 

Valdes locekle        Inta Šoriņa 


