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BILANCE 

   

     
  AKTĪVS 

2021. gada 
31.decembris 

2020. gada 
31.decembris 

Pielikumi 

Ilgtermiņa ieguldījumi 
   

I  Nemateriālie ieguldījumi 
   

 
Nemateriālā vērtība 21238 26515 

 

 
Koncesija,patenti,licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības  

  
Nemateriālie ieguldījumi kopā 21238 26515 3 

II Pamatlīdzekļi  
  

 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 7772 4103 

 
Pamatlīdzekļi kopā 7772 4103 4 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 29010 30618   

Apgrozāmie līdzekļi  
  

I Krājumi  
  

 
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 12169 10204 5 

 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 10720 14227 6 

Krājumi kopā 22889 24431   

II Debitoru parādi  
  

 
Pircēju un pasūtītāju parādi 2887 857 7 

 
Citi debitori 12569 230 8 

 
Nākamo periodu izmaksas 5396 1367 9 

Debitori kopā 20852 2454   

  Naudas līdzekļi (kopā) 52653 97973 10 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 96394 124858   

        Aktīvu kopsumma 125404 155476   

    
 

    
 

     
 

 Valdes locekle                  Sintija Pusaudze   
 

 
 

  
 

      

 Grāmatvede                     Inta Doniņa-Lagzdiņa    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dokuments  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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 BILANCE    

 
 

   

  PASĪVS 
2021. gada 

31.decembris 
2020. gada 

31.decembris 
Pielikumi 

I  Pašu kapitāls 
   

 
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 266680 266680 11 

 
Nesadalītā peļņa 

   

 
                      a) rezerve pašu akcijām un daļām 2 2 

 

 
                      b) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -243874 -252983 

 

 
                      c) pārskata gada nesadalītā peļņa 26090 9109 

 
  Nesadalītā peļņa kopā -217784 -243874   

Pašu kapitāls kopā 48898 22808   

  Citi uzkrājumi       

Uzkrājumi kopā 0 0   

III Kreditori  
  

I Ilgtermiņa kreditori  
  

 
Nākamo periodu ieņēmumi 14651 16354 12 

Ilgtermiņa kreditori kopā 14651 16354   

II Īstermiņa kreditori  
  

 
No pircējiem saņemtie avansi 27300 20630 13 

 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 10942 7400 14 

 
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 5039 4947 15 

 
Pārējie kreditori 0 7316 16 

 
Nākamo periodu ieņēmumi 12575 69228 17 

 
Uzkrātās saistības 5999 6793 18 

Īstermiņa kreditori kopā 61855 116314   

Kreditori kopā 76506 132668   

        Pasīvu kopsumma 125404 155476   

     

  
1 

  

      

 Valdes locekle                  Sintija Pusaudze    

 
 

   

      

 Grāmatvede                     Inta Doniņa-Lagzdiņa    

 
 

 

 

 

 
*Dokuments  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS 

   

     

  

2021.gada 
 12 mēn. 

2020.gada  
12 mēn. 

Pielikumi 

 
Neto apgrozījums 31316 38347 19 

  Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 21823 18319 20 

  Bruto peļņa vai zaudējumi 9493 20028   

 
Pārdošanas izmaksas 109159 86270 21 

 
Administrācijas izmaksas 51881 57256 22 

 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 392490 375437 23 

  Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 214853 242830 24 

  Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības 26090 9109   

  
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 
nodokļiem 26090 9109   

  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 26090 9109   

 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 0 25 

  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  26090 9109   

     

     

 
  

   

 
Valdes locekle                  Sintija Pusaudze 

   

     

 
  

   

 
Grāmatvede                     Inta Doniņa-Lagzdiņa 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Dokuments  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
 

    

2021.gads 
12 mēn. 

2020.gada 
12 mēn. 

I. Pamatdarbības naudas plūsma 
  

 

1.Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 26090 9109 

 

Korekcijas:   

a) pamatlīdzekļu nolietojums 1954 1472 

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi; 7289 7231 

c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);   

 

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa 
saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām. 

35333 17812 

 

Korekcijas:   

a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums -18398 6470 

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 1542 -1692 

c) 
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo 
parādu atlikumu pieaugumu vai samazinājums. 

-56162 20863 

 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma -37685 43453 

d) izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem   

 

6. Pamatdarbības neto naudas plūsma -37685 43453 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

 
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -7635 -2884 

 
9. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma -7635 -2884 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma   

 
4. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem   

 
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma   

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts   

V. Pārskata gada neto naudas plūsma -45320 40569 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 97973 57404 

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 52653 97973 

 
   

 
 

40569 20836 

    

 
  

  

 
Valdes locekle                  Sintija Pusaudze 

  

    

 
  

 

 

 
Grāmatvede                     Inta Doniņa-Lagzdiņa  

 

     

 

 

*Dokuments  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats  
 
 

  

  

2021. gada 
31.decembris 

2020. gada 
31.decembris 

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 266680 266680 

 
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. 266680 266680 

 

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. 266680 266680 

V. Rezerves 

  

 
1.Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. 2 2 

 

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. 2 2 

VI. Nesadalītā peļņa  

  

 
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa. -243874 -252983 

 
3.Nesadalītās peļņas pelielinājums/ samazinājums. 26090 9109 

 

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. -217784 -243874 

VII. Pašu kapitāls   

 

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. 48898 22808 

    

    

    

 
  

  

 
Valdes locekle                  Sintija  Pusaudze 

  

    

 
  

  

 
Grāmatvede                     Inta Doniņa-Lagzdiņa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Dokuments  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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Finanšu pārskata pielikums 

Vispārīga informācija 

Sabiedrības nosaukums:  SIA”Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 

Sabiedrības juridiskais statuss:  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģistrācijas numurs, vieta un datums: Nr. 40003302839   LR Uzņemumu reģistrs 25.10.2004. 

Juridiskā adrese:  Rožu laukums 5/6 , Liepāja,   LV 3401 

Valdes locekle :  Sintija Pusaudze 

Sabiedrības dalībnieki, kapitāldaļu turētāji līdz 2021.gada 30. jūnijam: 

Liepājas pilsētas Dome 85.6% Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

Aizputes novada Dome 1.8% Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 

Durbes novada Dome 1.8% Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447 

Grobiņas novada Dome 1.8% Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 

Nīcas novada Dome 1.8% Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 

Pāvilostas novada Dome 1.8% Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Priekules novada Dome 1.8% Saules iela1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 

Rucavas novada Dome 1.8% “Pagastmāja”,Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477 

Vaiņodes novada Dome 1.8% Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435 

Pēc 2021. gada 1. jūlija (LR Administratīvi teritoriālās reformas): 

Liepājas valstspilsētas pašvaldība 85.6% Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

Dienvidkurzemes novada 

pašvaldība 

14.4% Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 

     

Revidents: Marija Jansone 

LR Zvērināts Revidents 

LZRA Sertifikāts Nr.25 

SIA “Nexia Audit Advice” 

Baznīcas iela 31-14, Rīga, Latvija, LV- 1010 

Reģ. Nr. 40003858822 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134 

 

Pamatdarbības veids un kods:   
     

NACE kods 7990 „Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem 
saistītas darbības”  

Finanšu gads:     01.01.2021-31.12.2021. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

SIA” Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru 
kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu 
likuma piemērošanas noteikumi”. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par 
naudas vienību lieto euro (EUR).  

Strapperioda finanšu pārskats aptver laika periodu no 2021.gada 01.janvāra līdz 2021.gada 
31.decembrim. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.  

Sagatavojot bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla 
izmaiņu pārskatu, katram postenim noradīti attiecīgie kārtējā pārskata un ari iepriekšēji pārskatā 
perioda skaitļi un tie ir salīdzināmi. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

1.  Vidējais darbinieku skaits 

 

2021.gada 

12 mēn. 

2020.gada 

12 mēn. 

Vidējais darbinieku skaits 11 13 

2. Personāla izmaksas  

 

2021.gada 

12 mēn. 

2020.gada 

12 mēn. 

Darba alga 131546 121714 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 31629 30345 

   

tajā skaitā atlīdzība valdei: 20400 22100 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei: 4812 5324 

 

Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa 

2021.gada 

12 mēn. 

2020.gada 

12 mēn. 

Darba alga 96127 85071 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23274 21518 

Kopā 119401 106589 

 

Administrācijas darba samaksa 

2021.gada 

12 mēn. 

2020.gada 

12 mēn. 

Darba alga 35419 36643 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 8355 8827 

Kopā 43774 45470 

 

Atlīdzība kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem un atbildīgiem darbiniekiem netiek rēķināta 
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Pielikums BILANCEI 
       

3.  Nemateriālie ieguldījumi 
 
       

 
 

Koncesijas,   
 

Uzņēmuma 
 

Citi nemat. 
 

Uzņēmuma  
 

Avansa 
 

Nemat.    

 
patenti 

,licences,  
attīstības  ieguld. nemat. maksāj.  ieguld. 

  

 
pr. zīmes  izmaksas 

(datorpr.mājas 
lapa) 

vērtība par nemat.  kopā 
  

  
un tml. 
tiesības 

      ieguld.   
  

Sākotnējā vērtība      
  

 31.12.2020.   40541   40541 
  

Iegāde   2012   2012 
  

Likvidācija   1063   1063   

31.12.2021. 0 0 41490 0 0 41490 
  

Nolietojums       
  

31.12.2020.   14026   14026 
  

Aprēķināts nolietojums  7289   7289 
  

Izslēgts   1063   1063 
  

31.12.2021. 0 0 20252 0 0 20252 
  

Atlikusī vērtība       
  

 31.12.2020. 0 0 26515 0 0 26515 
  

              
  

Atlikusī vērtība       
  

30.09.2021. 0 0 21238 0 0 21238 
  

 
4. Pamatlīdzekļi 

 
       

 
Zeme, ēkas Ilgt.ieg. Transporta Pārējie PL  Nepabeigtā  Avansa  Kopā 

 
būves nomātajiem   līdzekļi PL izveidošana celtniecība 

maksāj. 
par  

    PL         PL   

Sākotnējā vērtība        

 31.12.2020.  20758  31612    52370 

Iegāde    5623    5623 

Likvidācija    7448    7448 

31.12.2021. 0 20758 0 29787 0 0 0 50545 

Nolietojums         

31.12.2020.  20758  27509    48267 

Aprēķināts  0  1954    1954 

Norakstīts    7448    7448 

31.12.2021. 0 20758 0 22015 0 0 0 42773 

Atlikusī vērtība         

31.12.2020. 0 0 0 4103 0 0 0 4103 

                  

Atlikusī vērtība         

31.12.2021. 0 0 0 7772 0 0 0 7772 
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  5.  Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 

 

   

 

Brošūras, ceļveži 

   

10908 

 

8077 

 

Mazvērtīgais inventārs,materiāli 

   

285 

 

564 

 

Maisiņi, mapes reprezentācijas vajadzībām 

  

976 

 

1563 

 

Kopā 

    

12169 

 

10204 

 

6.  Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 

  

 

   

 Prece pārdošanai 

   

10720 

 

14227 

 

Kopā 

    

10720 

 

14227 

 

Sabiedrība pieņem suvenīrus un amatniecības izstrādājumus no sadarbības partneriem uz realizāciju ar vienošanos, ka 

samaksāts tiks tikai par pārdoto. Ja divu kalendāro gadu laikā piegādāto preci nevar realizēt, tad sabiedrība to atgriež 

piegādātājam atpakaļ, lai neveidotos nevajadzīgi krājumi un iesaldēti līdzekļi. 

 

7.  Pircēju un pasūtītāju parādi 

      

Pircēju un pasūtītāju parādi 

    

1387 

 

857 

 

Norēķini ar kapitāldaļu turētājiem 

   

1500 

 

0 

 

       Kopā 

    

2887 

 

857 

 

8.  Citi debitori 

       

Avansa maksājumi par dāvanu kartēm 

   

400 

 

230 

 

Avansa maksājumi par pakalpojumiem 

   

12169 

 

0 

 

Kopā 

    

12569 

 

230 

 

9. Nākamo periodu izmaksas 

Biroja tehnikas un preču nodrošināšana 

Domēna Liepaja.travel, liepajaturisms.lv                                               

 

50 

30 

 

       

50 

52 

 

Laikraksta abonešāna 

  

117 

 

       124 

 

Antivīrusa programma SW ESET Endpoint 

  

131 

 

131 

 

Reklāmas, mārketinga izdevumi  

   

4437 

 

356 

 

Darbinieku veselības apdrošināšana 

  

589 

 

612 

 

Darba samaksa, VSAOI nākamie periodi 

   

0 

 

0 
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EKA apkalpošanas gada maksa 

  

42 

 

42 

 

Kopā 

    

5396 

 

1367 

 

 

10.  Naudas līdzekļi 

   

   

 

Naudas līdzekļi kasē 

   

319 

 

33 

 

Naudas līdzekļi norēķinu kontos 

   

52334 

 

97940 

 

Kopā 

    

52653 

 

97973 

 

Pielikums Bilancei 

11.  Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu 

    

Pamatkapitāla lielums uz 2020.gada 31.decembri ir 266680 EUR. 

   

Vienas kapitāldaļas nominālvērtība ir 1 EUR 

     

daļas EUR % Dalībnieki 

      

228264 85.6 Liepājas pilsētas Dome 

    

38416 14.4 Dienvidkurzemes  novada pašvaldība 

    

266680 100 

       

Pamatkapitāla denominācijas rezultātā radies atlikums 1.75 EUR vērtībā tika novirzīts sabiedrības rezervju fondā. 

12.  Nākamo periodu ieņēmumi- ilgtermiņa  

 

   

 

Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde par 

pašvaldības dotāciju līdz.ilgt.daļa 
    

14651 

 

16354 

 

Kopā 

    

14651 

 

16354 

 

 

13. No pircējiem saņemtie avansi       

Par Dāvanu kartēm saņemtie avansi 

  

     27300 

 

20630 

 

Kopā 

    

    27300 

 

20630 

 

         

         14. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

     

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

  

     10942 

 

7400 

 

Kopā 

    

    10942 

 

7400 
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    15. Nodokļi un nodevas                    

Sociālās apdrošināšanas iemaksas   3228  3347 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                1294  1205 

PVN 

  

  513         390 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva   4        5 

Kopā 

 

      5039  4947 

16.  Pārējie kreditori 

   

   

Norēķini par darbu algu 

   

0 

 

7316 

Kopā 

    

0 

 

7316 

17.  Nākamo periodu ieņēmumi-

īstermiņa 
   

   

Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde par 

pašvaldības līdzekļiem īstermiņa daļa 
   

12575 

 

69228 

Kopā 

    

12575 

 

69228 

18.  Uzkrātās saistības 

   

   

Uzkrātās saistības    0  1150 

Uzkrājumi neizmaksātiem 

atvaļinājumiem 
   

5999 

 

5643 

Kopā 

    

5999 

 

6793 
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Pielikums peļņas vaizaudējuma aprēķinam 

       

19. Neto apgrozījums 

       

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no 

kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas 

tieši saistīti ar pārdošanu. 

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem 

      

Ieņēmumi no preču , suvenīru realizācijas 

  

21637  18496 

  

Ieņēmumi no pakalpojumiem 

  

1183  4503 

  

Ieņēmumi no dāvanu karšu pārdošanas    6535  9646   

Komisijas un starpniecības ieņēmumi    1961  5702   

Kopā 

   

31316 

 

38347 

  

 

20.   Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas       

Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi 

  

17320  14190 

  

Darba alga no pašu ieņēmumiem 

  

3600  3286 

  

Sociālā iemaksa 

  

 849  792 

  

Uzņēmuma riska nodeva 

  

54  51 

  

Kopā 

   

21823 

 

18319 

  

 

21.   Pārdošanas izmaksas        

Autoratlīdzības , līgumdarbu izdevumi 

  

10532  9323 

  

Citi pārdošanas izdevumi 

  

1578  2228 

  

Telpu īre 

  

 21092  19391 

  

Mārketings un reklāma 

  

75957  55328 

  

Kopā 

  

 109159  86270 
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22.  Administrācijas izmaksas 

         
Administrācijas darba alga 

  

35419  36643 

  

Sociālā iemaksa 

  

 8355  8827 

  

Citi administrācijas izdevumi 

  

8107  11786 

  

Kopā 

  

 51881  57256 

  

                                                            

23.  Pārējie  saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

   

Dotācijas no budžeta Liepāja 

  

315528  353877 

Dotācijas no budžeta Pāvilostas novads 

 

1500  1989 

Dotācijas no budžeta Priekules novads 

 

1500  1689 

Dotācijas no budžeta Rucavas novads 

 

1500  1989 

Dotācijas no budžeta Vaiņodes novads 

 

1500  1989 

Dotācijas no budžeta Durbes novads 

 

0  1218 

Dotācijas no budžeta Nīcas novads 

  

1500  1989 

Dotācijas no budžeta Grobiņas novads 

 

1500  1989 

Dotācijas no budžeta Aizputes novads 

 

1500  1989 

  298  0 

Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu 66164  6719 

Kopā 

   

392490  375437 

 

24.  Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas    

Izejvielas un materiāli 

  

13097  21043 

Darba alga 

   

92527  81785 

Sociālā iemaksa 

   

22425  20726 

Atlīdzība par līgumdarbiem 

  

0  18245 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

 

9243  8703 

Pārējie saimnieciskie izdevumi 

  

4080  15303 
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Komandējuma izdevumi 

  

32  4787 

Izstāžu izdevumi un stenda īre  

  

30997  14093 

Dalības maksa mārketinga aktivitātēs  

 

32455  36144 

Tūrisma biržu pasākumi 

  

6145  16463 

Dāvanas un reprezentācijas izdevumi 

  

750  737 

Citi izdevumi   3102  4801 

                                                           Kopā 

 

214853  242830 
 

 

 

25.Uzņēmuma ienākuma nodoklis 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 0 

  

 

 

0 

Kopā 

  

0  
0 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  

Par 2021. gada 12 mēnešiem  

DARBĪBAS VEIDS 

LRTIB 2021. gadā darbojās pēc 2021. gadā apstiprinātās vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021-

2023.gadam un ar 2021. gada 21. janvāra Liepājas pilsētas domes lēmuma Nr. 9/1 “Par pašvaldības līdzdalību 

kapitālsabiedrībās” 2. pielikuma “Kapitālsabiedrību vispārējie stratēģiskie mērķi” 13. punktā noteikto SIA 

“Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” stratēģisko mērķi: “Popularizēt Liepāju kā tūrisma galamērķi, 

panākot tūristu skaita pieaugumu un nodrošināt kvalitatīvu informāciju par tūrisma pakalpojumiem”. 

Par galvenajiem vidējā termiņa mērķiem 2021. – 2023. gadam tiek izvirzīti: 

1. Uzturēt visaptverošu un kvalitatīvu tūrisma datu bāzi par Liepāju un tās apkārtni. 

2. Veicināt klientu apkalpošanas kultūru un tūrisma informācijas pieejamību. 

3. Veicināt Liepājas un tās apkārtnes atpazīstamību. 
4. Iesaistīties tūrisma jomas sakārtošanā un attīstībā Liepājā, reģiona un nacionālā mērogā.  
5. Veicināt LRTIB saimniecisko darbību ar mērķi attīstīt tūrisma jomu reģionā. 
Ar 2021.gada 31. janvāra noslēgto Deleģēšanas līgumu Liepājas pilsētas pašvaldība deleģē SIA “Liepājas 

reģiona tūrisma informācijas birojs ” veikt no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktā 
noteikto pašvaldības autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kā arī sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu un Tūrisma likuma 8.pantā noteikto pašvaldības funkciju - 
nodrošina vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, nodrošina 
tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām, piedalās tūrisma informācijas centru, 
punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā; veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu un no tā izrietošus uzdevumus: 

1. veikt mārketinga un pārdošanas aktivitātes dažādām mērķauditorijām, lai palielinātu tūristu skaitu, viņu 

uzturēšanās ilgumu, izdevumu apjomu un apmierinātību ar uzturēšanos Liepājā, kā arī gatavot un izdot 

informatīvus un reklāmas materiālus par Liepāju, veikt reklāmu plašsaziņas līdzekļos; 

2. veicināt Liepājas atpazīstamību; 

3. veikt starptautisku sadarbību Liepājas tēla kā tūrisma galamērķa popularizēšanai; 

4. nodrošināt atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Liepājā un Liepājas apkārtnē Liepājas 

iedzīvotājiem, pašmāju un ārvalstu tūristiem; 

5. apkopot, aktualizēt un sniegt tūrisma informāciju, paplašināt tūrisma informācijas sniegšanas vietu tīklu, 

veidojot tūrisma informācijas punktus, stendus un centrus; 

6. izveidot daudzveidīgu un konkurētspējīgu Liepājas tūrisma produktu atbilstošu tūristu vajadzībām 

sadarbībā ar privāto sektoru, kā arī sekmēt jaunu tūrisma produktu veidošanu; 

7. izstrādāt tūrisma attīstības projektus, atbalstīt to īstenošanu un piedalīties tajos; 

8. apkopot tūrisma statistiku, periodiski veikt Liepājas un starptautiskā tūrisma tirgus izpēti un analīzi, 

publiskot iegūtos rezultātus un secinājumus; 

9. organizēt mārketinga seminārus un forumus tūrisma nozares speciālistiem. 

 

Deleģējuma līgumos ar astoņām novadiem līdz 2021. gada 30. jūnijam un ar vienu novadu pēc 2021. 

gada 1. jūlija LR Administratīvi teritoriālās reformas, tiek noteikts, ka LRTIB apņemas sniegt novadam šādus 

pakalpojumus: 

1. LRTIB ievieto novada tūrisma speciālista sniegto informāciju par tūrisma pakalpojuma sniedzējiem 
(tūrisma informācija ir pārbaudīta, precīza par pakalpojuma sniedzēju, kas sniedz kvalitatīvus tūrisma 
pakalpojumus un pakalpojuma sniedzējs atbilst Komercsabiedrība izstrādātajiem kritērijiem) datu bāzē 
www.liepaja.travel (visa informācija), drukātajos materiālos atbilstoši materiāla specifikai. 

2. Liepaja.travel sociālajos tīklos pārpublicē ar lielākajiem tūrisma pasākumiem novadā saistītās aktualitātes. 
3. LRTIB konsultēt individuālos klientus un tūristu grupas, kas vēršas pēc informācijas Rožu laukumā 5/6, 

mailto:birojs@liepaja.travel
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Liepājā par ar tūrismu saistītajiem jautājumiem, tajā skaitā nakšņošanas un ēdināšanas iespējas novados, 
aktīvā atpūta, darījumu tūrisms, nokļūšana, praktiska palīdzība, velotūrisms, vietējie piedāvājumi, u.c. 

4. Pārstāvēt novadu piedāvājumu starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, darbsemināros, prezentācijās 
atbilstoši specifikai. 

5. Iekļaujoties kopējā Latvijas tūrisma aktivitātēs, informēt novadu tūrisma informācijas centra vadītājus par 
aktualitātēm tūrismā. 

6. Vismaz divas reizes gadā tikties ar visiem novadu tūrisma informācijas centru vadītājiem, lai pārrunāt 
kopīgas aktualitātes. 
 
Tāpat arī novadiem tiek piedāvāti papildus pakalpojumi: 

1. Iekļaut novada tūrisma objektus žurnālistu vai tūroperatoru vizīšu programmā, ja novada teritorijā ir vizītes 
tematam vai programmai atbilstošs objekts; 

2. Iesaistīšanās tūristu piesaistes prioritātes izveidošanā – plānošana, izvērtēšana, definēšana, pasākumu 
kopuma izveide 
 
Uzņēmuma pamatkapitāls paliek iepriekšējo 266680 EUR apjomā, tas apstiprināts 2015.gada 15.oktobrī 

Uzņēmumu reģistrā kā pamatkapitāla denominācija no LV uz EUR. Kapitāldaļu īpašnieki nav mainījušies, tikai LR 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 8 novadu pašvaldības tika apvienotas 1 – Dienvidkurzemes novada 

pašvaldībā. Valdes locekles pienākumus sākot ar 2021. gada 1. jūliju pilda Sintija Pusaudze .  

Atskaites ietvaros ir apkopota informācija par 2021. gadu.  

SABIEDRĪBAS DARBĪBA  

 

Darbinieki: 

LRTIB pastāvīgi strādā 12 darbinieki. Š.g. 24. maijā LRTIB pievienojās vasaras darbinieks – ienākošā 

tūrisma speciālists ar terminētu līgumu līdz š.g. 31. augustam. Š.g. 13.septembrī LRTIB lietvedei mainās līguma 

noteikumi – slodze tiek mainīta uz pilnu un lietvedes amats tiek nosaukts par biroja administratoru (NACE kods 

3341 01) atbilstoši papildus darba pienākumiem. 

Sadarbības partneri: 

Liepājas valstspilsētas pašvaldība, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, tūrisma uzņēmēji (viesnīcas, 

viesu nami, ēdināšanas uzņēmumi, aktīvā un izklaides tūrisma uzņēmumi, muzeji, tūrisma aģentūras, transporta 

firmas u.c.), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departaments, Kūrortpilsētu asociācija, Eiropas 

Tūrisma asociācija un Ziemeļvalstu tūrisma apvienība, Latvijas reģionālie un vietējie informācijas centri un 

tūrisma nozares asociācijas, mērķa grupas, uz kurām tiek vērsta informācijas sagatavošana un sniegšana: tūristi 

un interesenti, kas vēlas iepazīt Liepājas pilsētu un apkārtējos novadus, no Latvijas un ārvalstīm. 

Aktivitātes: 

Š.g. 1. ceturksnī, sakarā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai, 

LRTIB klātienē atvēra biroju apmeklētājiem no 8. februāra līdz 11. martam, bet tā kā tas neveicināja pārdošanas 

apjomus un valstī, kā arī pilsētā sāka pieaugt saslimstības rādītāji, klātienē apmeklētājus nolēma vairs 

nepieņemt. Atkārtoti LRTIB klātienē sāka apkalpot viesus 14. aprīlī. Tā kā arī pagājušajā gadā pandēmijas 

izraisītā ārkārtas stāvokļa dēļ birojs bija slēgts apmeklētājiem no 14. marta līdz 14. maijam, salīdzinošos datus 

varam veikt tikai par 2. – 4. ceturksni. Lai arī 1. ceturksnī un 2. ceturkšņa sākumā klientu apkalpošana klātienē 

nebija iespējama, LRTIB darbinieki šajā laikā turpināja sniegt tūrisma informāciju telefoniski un e-pastos, tāpat arī 

attālināti ar priekšapmaksu tika nodrošināta suvenīru un dāvanu karšu tirdzniecība. Š.g. 14.aprīlī LRTIB atvēra 

durvis klientu apkalpošanai klātienē 5 dienu darba nedēļai ar darba laiku 09.00 – 17.00. Tika izstrādāta iekšējās 

kontroles sistēma, kā arī darbinieki atkārtoti iepazīstināti ar visiem epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem. 

No š.g. 1.maija līdz 30. jūnijam LRTIB apkalpoja klientus 6 dienas nedēļā ar darba laiku darba dienās 09.00 – 
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17.00, sestdienās 10.00 – 16.00. No 1.jūlija līdz 31.augustam LRTIB bija atvērts 7 dienas nedēļā – no pirmdienas 

līdz piektdienai no 9.00 – 17.00, sestdienās no 10.00 līdz 18.00 un svētdienās no 10.00 līdz 16.00. No 1. 

septembra LRTIB bija atvērts viesiem no pirmdienas līdz piektdienai un sestdienās no 10:00 – 16:00, šādu darba 

laiku saglabājot līdz gada noslēgumam Latvijas tūristu pastiprinātā pieplūduma dēļ nedēļas nogalēs. 

Klātienē kopā apkalpoti 7160 viesu, no tiem liepājnieki – 2859, Latvijas iedzīvotāji – 2430 un ārvalstu viesi 

– 1871. 

Jūlijā un augustā LRTIB organizēja ekskursijas “Tiksimies Rožu laukumā!”, kuras kopā apmeklēja 243 

ekskursanti. 12 mēnešu periodā pieteiktas un novadītas 27 grupu ekskursijas (361 ekskursanti). No septembra 

līdz decembrim LRTIB piedāvāja nedēļas nogaļu pastaigas gida pavadībā un tajās piedalījušies 102 dalībnieki. 

LRTIB š.g. 12 mēnešos ir piedalījies 24 starptautiskās kontaktbiržās un tūrisma izstādēs, nozares 

plānošanas projektos un Liepājas un Dienvidkurzemes novada prezentācijās ārvalstu vēstniecībās kā klātienē tā 

attālināti. Uzņēmis 8 tūrisma aģentūru un žurnālistu inspekcijas vizītes klātienē no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, 

Zviedrijas, Beļģijas un Īrijas. 

Izmantojot audio, video un drukas materiālus, ir realizētas 4 reklāmas kampaņas Latvijā (Tv3, radio SWH 

un SWHRock, drukas medijos IR, izdevniecības Santa un Diena pārstāvētajos medijos, LiepājaTravel un 

LiepājaLV sociālo tīklu kontos, vietnēs liepaja.travel, liepaja.lv, kurzeme.lv, travelnews.lv, delfi.lv un lielformāta 

ekrānos uz Rīgas ielām), kā arī 4 kampaņas Eiropā (Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Somijā) precīzi piemeklētām 

Liepājas un apkārtnes mērķauditorijām veidotos maketus pludmales, aktīvās atpūtas, apskates objektu, 

gastronomijas un nakšņošanas iespēju reklamēšanai. 

Noritēja ilgstošs reklāmas sadarbības projektā ar Austrumeiropas lielāko tūrisma mediju profi.travel 

(Krievija, Ukraina, Gruzija). 

Ikdienā LRTIB turpina aktīvu sadarbību ar Liepājas un Dienvidkurzemes tūrisma nozares uzņēmējiem kā 

pareizas darbības nodrošināšanai atbilstoši valstī noteiktajiem vīrusa izplatības ierobežojumiem tā arī viņu 

atbalstā, popularizējot tūrisma uzņēmēju datubāzi liepaja.travel un Liepājas Dāvanu kartes projektu, tādējādi 

veicinot tūristu pieplūdumu uzņēmumos. 

Līdz ar kultūras un sporta pasākumu atjaunošanos, LRTIB aktīvi strādā pie vienotā pasākuma kalendāra 

vietnes kalendars.liepaja.lv tulkojumu nodrošināšanas 4 valodās, lai veicinātu pasākumu apmeklētību arī ārvalstu 

tūristu vidū. LRTIB atjauno iknedēļas pasākumu apkopojuma izdevuma “Šonedēļ Liepājā” veidošanu, 

maketēšanu un piegādi vairāk kā 50 izdevuma izplatīšanas vietās. 

Nopietns darbs turpināts pie Liepājas tūrisma mājas lapas www.liepaja.travel papildināšanas tehniski un 

arī saturiskā ziņā, piecās valodās papildinot un aktualizējot tūrisma informāciju, pievienojot gatavus maršrutus, kā 

arī strādājot pie mājas lapas struktūras uzlabošanas, lai sniegtu pēc iespējas precīzāku un aktuālāku informāciju 

mājas lapas apmeklētājiem un klientiem. 

Š.g. 12 mēnešos: 

- Nav iesniegti projekti pieteikumi nekādu veidu konkursos; 

- Ir izsludināts un noslēdzies 1 drukas pakalpojumu iepirkuma konkurss; 

- Ir mainīta 1 darbinieka slodze un attiecīgi arī atalgojums, esošā budžeta ietvaros; 

- Nav bijusi dalība pētījumos; 

- Ir mainīts darba laiks, piemērojoties COVID – 19 pandēmijas ierobežošanas noteikumiem un to 

pakāpeniskiem atvieglojumiem vasaras sezonā. 
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FINANŠU DARBĪBA 

 

2021.gada 12 mēnešu neto apgrozījums 31 316 eiro. Lielāko ieņēmumu daļu  69% jeb 21 637 eiro 

sastāda ieņēmumi par suvenīru tirdzniecību, 6% jeb 1 961eiro ieņēmumus sastāda, ieņēmumi no komisijas par 

atprečotām Liepājas dāvanu kartēm, 4% jeb 1 183 eur ieņēmumi ir no sniegtajiem pakalpojumiem. Noslēdzoties 

12 mēnešiem tika apkopoti dati un iegūta informācija, ka 21 % jeb 6 535 eur  ieņēmumi ir no neatprečotām 

dāvanu kartēm, kurām ir beigušies to izmantošanas termiņi. Rādītājs parāda, ka iegādātās dāvanu kartes netiek 

savlaicīgi atprečotas, kaut LRTIB aktīvi veic informatīvo darbu sociālos tīklos, kā arī pie iegādes pircēji aicināti 

savlaicīgi izmantot Liepājas Dāvanu kartes. Tās izmantošanas iespējas ir plašas – pie ~ 70 sadarbības 

partneriem Liepājā.  

Ieilgusī COVID -19 pandēmija apstādinājusi tūrisma plūsmu visā pasaulē, savukārt  vasaras mēnešos 

(jūnijs, jūlijs, augusts) vērojama aktīva Latvijas, Lietuvas, Igaunijas tūrisma plūsma. Pēc robežu atvēršanas 

LRTIB aktīvi uzņēma tūroperātorus un žurnālistus no Zviedrijas, Somijas, Beļģijas, Lietuvas, Igaunijas kā arī 

Īrijas. Veiksmīgi organizēti apmācību kursi 3 blokos "Patiesā viesmīlība un pārdošana", pozitīvā novirze no plāna, 

liek domāt, ka  nākotnē nesīs pozitīvu atgriezenisko saiti Liepājai un tās uzņēmējiem. Lektora Didža Grāvīša 

vadībā noorganizēta apmācība gidiem un DienvidKurzemes TIC darbiniekiem. 

Ar kārtējo Covid-19 pandēmijas ārkārtas stāvokļa ieviešanu 11.10.2021. Latvijā tiek mobili  

pārstrukturizētas izmaksas, nenotiek dalība mārketinga aktivitātēs, bet realizēta apjomīga reklāmas kampaņa 

drukātajos, audio un vizuālajos medijos, kā arī e-vidē. LRTIB 2021.gadā realizētas reklāmas kampaņas - Baudi 

pavasari Liepājā, Paradoksu pilsēta, Izbaudi ziemu Liepājā - aktīva Liepājas tūrisma un kultūrvides piedāvājuma 

popularizēšana. 

LRTIB veiksmīgi darbojas ar apjomīgo pilsētas navigācijas attīstības projektu. Roņa ielas galā izveidotas 

norādes gan gājējiem, gan autobraucējiem. Jaunajām navigācijas sistēmas norādēm koncepcija gatava, turpinās 

aktīvs darbs pie kvalitatīva navigācijas vides grafikas dizaina - ērti uztverami un informatīvi noderīgi gan pašiem 

liepājniekiem, gan pilsētas viesiem. Gada nogalē izveidota un uzstādīta valsts standarta 702.zīme ar virziena 

norādi uz Karostu, centru, Klaipēdu un ostas teritoriju, lai veiksmīgi jau iebraucot pilsētā pārdalītu cilvēku 

plūsmas pareizajos virzienos. 

Pasaulē un valstī Covid-19 pandēmija ieviesusi neprognozējamas korekcijas uzņēmējdarbībā. Tūrisma 

nozare ieņem svarīgu vietu Latvijas ekonomikā, apkalpojot miljoniem cilvēku gadā, tādējādi ir nepieciešams veltīt 

šīs nozares uzturēšanai un veicināšanai īpašu uzmanību. Tūrismam ir liela ietekme uz vēsturiskā un kulturālā 

mantojuma un vērtību saglabāšanu, kā arī jāvelta liela uzmanība dabas, vēstures un kultūras potenciāla 

attīstīšanai. LRTIB 2021.gada saimnieciskā darbība noslēgusies ar peļņu, pilnvērtīgi un jēgpilni apgūti piešķirtie 

finanšu līdzekļi, LRTIB ir spējis būt pieejams ikvienam interesentam, kā arī Liepājas un Dienvidkurzemes novada 

viesim. 
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NĀKOTNES IZREDZES UN TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Turpināsim sekot līdzi situācijai Latvijā un ārvalstīs saistībā ar vīrusa COVID-19 izraisīto pasaules mēroga 

pandēmiju un ar to saistītajiem ierobežojumiem un operatīvi pārplānot darbību, mērķtiecīgi adaptējoties situācijai 

un notikumiem plānojot tūrisma jomas darbības atjaunošanas aktivitātes. 2022. gadā saskaņā ar LRTIB vidēja 

termiņa darbības stratēģijā 2021. – 2023.gadam noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem plānots turpināt klientu 

apkalpošanu, sniegt tūrisma pakalpojumus, kā arī veicināt Liepājas un Dienvidkurzemes novada atpazīstamību, 

veidot reklāmas kampaņas, papildināt  tūrisma informācijas datu bāzi vietnē www.liepaja.travel un drukātajos 

materiālos, apkalpot sociālos tīklus un vietni kalendars.liepaja.lv, piedalīties LRTIB pārstāvētās teritorijas 

prezentācijas pasākumos Latvijā un ārvalstīs, kā arī iesaistīties tūrisma jomas attīstībā. 

APSTĀKĻI UN NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM  

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav radušies jauni apstākļi, kuri varētu būtiski ietekmēt gada 

pārskata novērtējumu. Turpinās 2021.gada 11.oktobrī valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis. 

RISKU VADĪBA  

Vīrusa COVID - 19 pandēmija jau 2. gadu visā pasaulē būtiski ietekmējusi starptautisko tūrismu, tāpēc 

liela nozīme būs tam, kādi būs Eiropas un citu valstu pēcpandēmijas izejas scenāriji, kādi un cik ilgi būs 

ceļošanas un pakalpojumu saņemšanas ierobežojumi. Atbilstoši situācijai Liepājas reģiona tūrisma informācijas 

birojs varēs īstenot tūristu piesaistes aktivitātes. 

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS  ATBILDĪBU 

 

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu pārskats 
par periodu, kas beidzas 2021.gada 31.decembrī, ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošos normatīvo aktu 
prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekštatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvoklī un 
peļņu vai zaudējumiem. 

 

 

 

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  

valdes locekle         Sintija Pusaudze 

 

 

 

 

 

 

*Dokuments  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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