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SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  

(turpmāk – SIA “LRTIB”) 
dalībnieku sapulces, kura notika  

2020.gada 7.septembrī plkst. 11.00-11.40 
darba kartībā izskatīto jautājumu 

lēmumprojekti: 
 
 

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" 2020. gada 3. un 4. ceturkšņa budžeta grozījumu 

apstiprināšanu.  
5. Par SIA "LRTIB" turpmākās vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi nākamam 

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

 
1.# 

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu. 
 
Lēmums (ar 247 472  balsīm “par” un 0 balsīm “pret”): 
Par SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces vadītāju apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības 
kapitāla daļu turētāja pārstāvja SIA “LRTIB” pilnvaroto personu Vitu Plūksnu. 
 

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

 
Lēmums (ar 247 472  balsīm “par” un 0 balsīm “pret”): 
Par SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vitu Plūksnu. 
 
 

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

 
Lēmums (ar 247 472  balsīm “par” un 0 balsīm “pret”): 
Apstiprināt SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtību: 
Par SIA "LRTIB" 2020.gada 3. un 4.ceturkšņa budžeta grozījumu apstiprināšanu. 
Par SIA "LRTIB" turpmākās vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi nākamam 
gadam. 
Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju. 
 
 

4.# 
Par SIA "LRTIB" 2020. gada 3. un 4. ceturkšņa budžeta grozījumu apstiprināšanu.  
 
Lēmums (ar 247 472  balsīm “par” un 0 balsīm “pret”): 
Apstiprināt grozījumus  SIA „LRTIB” 2020.gada budžetā - 3.un 4.ceturkšņos. 
 
 

5.# 



 

2 

 

Par SIA "LRTIB" turpmākās vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi nākamam 

gadam. 

Lēmums (ar 247 472  balsīm “par” un 0 balsīm “pret”): 
Nepiekrist esošās SIA “LRTIB” vidējā termiņa stratēģijas 2018.-2020.gadam 
grozījumiem, veicot papildinājumus ar vienu gadu - 2021.gadu. 
 
 

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

 
Lēmums (ar 247 472  balsīm “par” un 0 balsīm “pret”): 
Apstiprināt Grobiņas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Raimondu Reini 

par SIA “LRTIB” 2020.gada 7.septembra dalībnieku sapulces protokola pareizības 

apliecinātāju. 

 
 
 

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
valdes locekle Inta Šoriņa 

 


