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BILANCE 

   

     
  AKTĪVS 

2022. gada 
31.marts 

2021. gada 
31.decembris 

Pielikumi 

Ilgtermiņa ieguldījumi 
   

I  Nemateriālie ieguldījumi 
   

 
Nemateriālā vērtība 19258 21238 

 

 
Koncesija,patenti,licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības  

  
Nemateriālie ieguldījumi kopā 19258 21238 3 

II Pamatlīdzekļi  
  

 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 7002 7772 

 
Pamatlīdzekļi kopā 7002 7772 4 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 26260 29010   

Apgrozāmie līdzekļi  
  

I Krājumi  
  

 
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 10411 12169 5 

 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 10059 10720 6 

Krājumi kopā 20470 22889   

II Debitoru parādi  
  

 
Pircēju un pasūtītāju parādi 457 2930 7 

 
Citi debitori 17339 11934 8 

 
Nākamo periodu izmaksas 2218 3569 9 

Debitori kopā 20014 18433   

  Naudas līdzekļi (kopā) 58558 52653 10 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 99042 93975   

        Aktīvu kopsumma 125302 122985   

    
 

    
 

     
 

 Valdes locekle                  Sintija Pusaudze   
 

 
 

  
 

      

 Grāmatvede                     Inta Doniņa-Lagzdiņa    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

   

  PASĪVS 
2022. gada 
31.marts 

2021. 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 -218419 -243874 

 

 
                      c) pārskata gada nesadalītā peļņa 4283 25455 

 
  Nesadalītā peļņa kopā -214136 -218419   

Pašu kapitāls kopā 52546 48263   

  Citi uzkrājumi       

Uzkrājumi kopā 0 0   

III Kreditori  
  

I Ilgtermiņa kreditori  
  

 
Nākamo periodu ieņēmumi 14651 14651 12 

Ilgtermiņa kreditori kopā 14651 14651   

II Īstermiņa kreditori  
  

 
No pircējiem saņemtie avansi 25053 27343 13 

 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 7737 8480 14 

 
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 542 5039 15 

 
Pārējie kreditori 507 0 16 

 
Nākamo periodu ieņēmumi 18267 12575 17 

 
Uzkrātās saistības 5999 6634 18 

Īstermiņa kreditori kopā 58105 60071   

Kreditori kopā 72756 74722   

        Pasīvu kopsumma 125302 122985   

     

  
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 

   

     

  

2022.gada 
3 mēn. 

2021.gada  
3 mēn. 

Pielikumi 

 
Neto apgrozījums 6726 1502 19 

  Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 9443 1650 20 

  Bruto peļņa vai zaudējumi -2717 -148   

 
Pārdošanas izmaksas 23139 22513 21 

 
Administrācijas izmaksas 11462 12153 22 

 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 86212 68000 23 

  Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 44611 33104 24 

  Peļņa vai zaudējumi no saimnieciskās darbības 4283 82   

  
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 
nodokļiem 4283 82   

  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 4283 82   

 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 0 25 

  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  4283 82   

     

     

 
  

   

 
Valdes locekle                  Sintija Pusaudze 

   

     

 
  

   

 
Grāmatvede                     Inta Doniņa-Lagzdiņa 
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
 

    

2022.gads 
3 mēn. 

2021.gada 
3 mēn. 

I. Pamatdarbības naudas plūsma 
  

 

1.Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 4283 82 

 

Korekcijas:   

a) pamatlīdzekļu nolietojums 770 453 

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi; 1980 1808 

c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem); 0 0 

 

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

7033 2343 

 

Korekcijas:   

a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums -1581 -2560 

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums; 2419 -2985 

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

-1966 -35899 

 

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma 5905 -39101 

d) izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem 0 0 

 

6. Pamatdarbības neto naudas plūsma 5905 -39101 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma   

 
3.Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 0 -689 

 
9. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 0 -689 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma   

 
4. Avansa maksājums par pamatlīdzekļiem 0 0 

 
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 0 0 

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts 0 0 

V. Pārskata gada neto naudas plūsma 5905 -39790 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 52653 97973 

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 58558 58183 

 
   

 
 

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  
 
 

  

  

2022. gada 
31.marts 

2021. gada 
31.marts 

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. -218419 -243874 

 
3.Nesadalītās peļņas pelielinājums/ samazinājums. 4283 82 

 

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. -214136 -243792 

VII. Pašu kapitāls   

 

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās. 52546 22890 

    

    

    

 
  

  

 
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 

 

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 

AS  “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:     01.01.2022.-31.03.2022. 
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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 2022.gada 01.janvāra līdz 2022.gada 
31.martam 

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 

 

2022.gada 

3 mēn. 

2021.gada 

3 mēn. 

Vidējais darbinieku skaits 11 12 

2. Personāla izmaksas  

 

2022.gada 

3 mēn. 

2021.gada 

3 mēn. 

Darba alga 27491 28739 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6485 6779 

   

tajā skaitā atlīdzība valdei: 5100 5100 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei: 1203 1203 

 

Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa 

2022.gada 

3 mēn. 

2021.gada 

3 mēn. 

Darba alga 19311 19953 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4555 4707 

Kopā 23866 24660 

 

Administrācijas darba samaksa 

2022.gada 

3 mēn. 

2021.gada 

3 mēn. 

Darba alga 8180 8786 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1930 2072 

Kopā 10110 10858 

 

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      
  

 31.12.2021. 0 0 41490 0 0 41490 
  

Iegāde       
  

Likvidācija         

31.03.2022. 0 0 41490 0 0 41490 
  

Nolietojums       
  

31.12.2021. 0 0 20252 0 0 20252 
  

Aprēķināts nolietojums  1980   1980 
  

Izslēgts       
  

31.03.2022. 0 0 22232 0 0 22232 
  

Atlikusī vērtība       
  

 31.12.2021. 0 0 21238 0 0 21238 
  

          
  

Atlikusī vērtība       
  

30.03.2022. 0 0 19258 0 0 19258 
  

 
4. Pamatlīdzekļi 

 
       

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

 
būves nomātajiem   līdzekļi PL izveidošana celtniecība 

maksāj. 
par  

    PL         PL   

Sākotnējā vērtība        

 31.12.2021. 0 0 0 29787 0 0 0 29787 

Iegāde         

Likvidācija         

31.03.2022. 0 0 0 29787 0 0 0 29787 

Nolietojums         

31.12.2021. 0 0 0 22015 0 0 0 22015 

Aprēķināts    770    770 

Norakstīts         

31.03.2022. 0 0 0 22785 0 0 0 22785 

Atlikusī vērtība         

31.12.2021. 0 0 0 7772 0 0 0 7772 

                

Atlikusī vērtība         

31.03.2022. 0 0 0 7002 0 0 0 7002 
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  5.  Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 

 

   

 

Brošūras, ceļveži 

   

9201  10908 

 

Mazvērtīgais inventārs,materiāli 

   

103  285 

 

Materiāli, rezerves daļas    207  0  

Maisiņi, mapes reprezentācijas vajadzībām 

  

900  976 

 

Kopā 

    

10411  12169 

 

6.  Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 

  

 

   

 Prece pārdošanai 

   

10059  10720 

 

Kopā 

    

10059  10720 

 

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 

    

457 

 

1430 

 

Norēķini ar kapitāldaļu turētājiem 

   

0 

 

1500 

 

       Kopā 

    

457 

 

2930 

 

8.  Citi debitori 

       

Avansa maksājumi par dāvanu kartēm 

   

575 

 

400 

 

Avansa norēķiniem izsniegtie avansi    5  0  

Avansa maksājumi par pakalpojumiem, 

precēm 
   

16759 

 

11534 

 

Kopā 

    

17339 

 

11934 

 

9. Nākamo periodu izmaksas 

Biroja tehnikas un preču nodrošināšana 

Domēna Liepaja.travel, liepajaturisms.lv                                               

 

35 

120 

 

       

50 

30 

 

Laikraksta abonešāna 

  

89 

 

      117 

 

Antivīrusa programma SW ESET Endpoint 

  

98 

 

131 
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Reklāmas, mārketinga izdevumi  

   

1611 

 

2610 

 

Darbinieku veselības apdrošināšana 

  

236 

 

589 

 

EKA apkalpošanas gada maksa 

  

29 

 

42 

 

Kopā 

    

2218 

 

3569 

 

10.  Naudas līdzekļi 

   

   

 

Naudas līdzekļi kasē 

   

622 

 

319 

 

Naudas līdzekļi norēķinu kontos 

   

57936 

 

52334 

 

Kopā 

    

58558 

 

52653 

 

Pielikums Bilancei 

11.  Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu 

    

Pamatkapitāla lielums uz 2022.gada 31.martu  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 

 

14651 

 

Kopā 

    

14651 

 

14651 

 

13. No pircējiem saņemtie avansi 

      

Par Dāvanu kartēm saņemtie avansi 

  

     25053 

 

27343 

 

Kopā 

    

     25053 

 

27343 

 

         

         14. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

     

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

  

     7737 

 

8480 

 

Kopā 

    

    7737 

 

8480 
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    15. Nodokļi un nodevas                    

Sociālās apdrošināšanas iemaksas   193  3228 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                0  1294 

PVN 

  

  349         513 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva   0        4 

Kopā 

 

      542  5039 

16.  Pārējie kreditori 

   

   

Norēķini par darbu algu 

   

507 

 

0 

Kopā 

    

507 

 

0 

17.  Nākamo periodu ieņēmumi-

īstermiņa 
   

   

Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde par 

pašvaldības līdzekļiem īstermiņa daļa 
   

18267 

 

12575 

Kopā 

    

18267 

 

12575 

18.  Uzkrātās saistības 

   

   

Uzkrātās saistības    0  635 

Uzkrājumi neizmaksātiem 

atvaļinājumiem 
   

5999 

 

5999 

Kopā 

    

5999 

 

6634 
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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 

  

3652  810 

  

Ieņēmumi no pakalpojumiem 

  

81  0 

  

Ieņēmumi no dāvanu karšu pārdošanas    1985  300   

Komisijas un starpniecības ieņēmumi    1008  392   

Kopā 

   

6726  1502 

  

 

20.   Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas       

Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi 

  

2986  684 

  

Darba alga no pašu ieņēmumiem 

  

769  769 

  

Sociālā iemaksa 

  

 182  183 

  

Uzņēmuma riska nodeva 

  

12  14 

  

Telpu īre, uzturēšana   5494  0   

Kopā 

   

9443 

 

1650 

  

 

21.   Pārdošanas izmaksas        

Autoratlīdzības , līgumdarbu izdevumi 

  

2645  912 

  

Citi pārdošanas izdevumi 

  

270  1329 

  

Telpu īre 

  

 0  5704 

  

Mārketings un reklāma 

  

20224  14568 

  

Kopā 

  

 23139  22513 
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22.  Administrācijas izmaksas 

Administrācijas darba alga 

  

8180  8786 

  

Sociālā iemaksa 

  

 1930  2072 

  

Citi administrācijas izdevumi 

  

1352  1295 

  

Kopā 

  

 11462  12153 

  

                                                           

23.  Pārējie  saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

   

Dotācijas no budžeta Liepāja 

  

82701  30000 

Dienvidkurzemes novads 

 

0  6000 

Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu 3511  32000 

Kopā 

   

86212  68000 

24.  Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 

   

Izejvielas un materiāli 

  

3443  1520 

Darba alga 

   

18542  19184 

Sociālā iemaksa 

   

4373  4524 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

 

2750  2261 

Komandējuma izdevumi 

  

0  0 

Dalība  mārketinga aktivitātēs , koferences,izstādes, attīstības 

projekti 
 

14151  4321 

Tūrisma biržu pasākumi 

  

0  363 

Dāvanas un reprezentācijas izdevumi 

  

124  42 

Pārējie saimnieciskie izdevumi   1228  889 

                                                           Kopā 

 

44611  33104 
 

25.Uzņēmuma ienākuma nodoklis 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis                               

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

Kopā 

  

0  
0 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS  

Par 2022. gada 3 mēnešiem  

DARBĪBAS VEIDS 

LRTIB 2022. gada 1.ceturksnī 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 līgums 2022. gadam ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību vēl ir sagatvošanā. 
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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. Valdes locekles pienākumus sākot ar 2021. gada 1. jūliju pilda Sintija Pusaudze .  

Atskaites ietvaros ir apkopota informācija par 2022. gada pirmajiem 3 mēnešiem – janvāri, 

februāri un martu.  

SABIEDRĪBAS DARBĪBA  

Darbinieki: 

LRTIB pastāvīgi strādā 11 darbinieki. Slodzes nav mainītas un jauni darbinieki nav pieņemti. 

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: 

2022. gada 1. ceturksnī LRTIB klātienē apkalpoti 1199 apmeklētāji, kas ir par 852% vairāk nekā pērn 

(2021.gada 1.ceturksnī – 126 apmeklētāji). Apmeklētāju sadalījums: liepājnieki 957 (2021 – 120, 

+698%), viesi no Latvijas 100 (2021 – 2, +4900%), ārvalstnieki 142 (2021 – 4, +3450%).  

Statistikas rādītāji acīmredzami liecina par tūrisma nozares atkopšanos no 2 gadus ilgas vīrusa 

COVID-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem. No 2021. gada 1. jūlija robežas atvēra visa 

Eiropas Savienība. Šis fakts daudzu ārvalstu iedzīvotājiem pavēra iespēju realizēt uz pandēmijas 

laiku iepauzētos ceļojumus uz Latviju, bet to skaits joprojām nav pirmspandēmijas apmēros. 

Pandēmija ietekmē strauji mainījās tūristu ceļojumu plānošanas paradumi un lielākā daļa esošo un 

potenciālo pilsētas viesu jau savlaicīgi saplāno savu atpūtu Liepājā, izmantojot digitālos rīkus – vietni 

www.liepaja.travel, sociālo tīklu Facebook, Twitter un Instagram kontus, sazinās ar mums telefoniski 

vai e-pastos. Arvien vairāk parādās tendence, ka tūristi LRTIB apmeklē tikai, ja ceļojumu iepriekš 

veiktajos plānos ir kādas izmaiņas un nepieciešama LRTIB konsultācija plānu maiņā un jaunu 

rezervējumu veikšanā, kā arī lai iegādātos Liepājas identitātes suvenīrus. LRTIB veikusi arī personāla 

operatīvu pielāgošanos digitalizācijai un klientu apkalpošanai attālināti – nepārtraukti atjaunojot 

informāciju vietnē liepaja.travel, sociālo tīklu profilos, saīsinot atbildes laiku uz e-pasta vēstulēm un 

veicinot tūlītēju risinājumu atrašanu viesiem, kas sazinājušies ar LRTIB telefoniski.  

LRTIB darbība klātienē: 

LRTIB 1. ceturksnī viesiem bija atvērts 6 dienas nedēļā ar darba laiku no pirmdienas līdz 

piektdienai 09:00 – 17:00, sestdienās 10:00 – 16:00. Tika izstrādāta pastiprināta iekšējās kontroles 

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

lai novērstu potenciālu infekciju risku lielāka apmeklētāju skaita pieplūduma gadījumā.  
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Nakšņotāju statistika Liepājas naktsmītnēs:  

Tā kā oficiālie Centrālās statistikas pārvaldes statistikas dati par 1. ceturksni vēl nav saņemti, 

var vien pamatoties uz naktsmītņu aptauju, kas liecina, ka šī gada 1.ceturkšņa dati par pilsētu 

kopumā varētu būt ar augšupejošu līkni salīdzinājumā ar 2021. gada 1. ceturksni. Janvārī 

naktsmītnēs tika apkalpoti 4092 viesi, kas ir par 62% vairāk kā 2021. gada janvārī. 

 

Sadarbība ar uzņēmējiem: 

1. ceturksnī LRTIB veidoja jaunos tūrisma ceļvežus, kā rezultātā tika atjaunota informācijas 

par Liepājā esošajiem un strādājošajiem tūrisma jomas uzņēmumiem. Aktīvākā sadarbības bija ar 

naktsmītnēm, lai piesaistītu potenciālos sadarbības partnerus Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai, kas 

Liepājā meklē patvērumu no karastāvokļa Ukrainā. 

1.ceturksnī, nemainīgi kā iepriekš, tika turpināts aktīvs darbs pie Liepājas dāvanu kartes 

projekta attīstīšanas. Tā kā dāvanu karšu izmantošanas termiņš ir ierobežots, 2021.gadā viena no 

LRTIB darbības izvirzītajām prioritātēm ir palielināt Liepājas dāvanu kartes projektā iesaistīto 

uzņēmēju skaitu, lai Liepājas dāvanu kartes varētu tikt izmantotas pēc iespējas vairāk vietās, kuras 

saskaņā uz valstī izsludinātajiem ierobežojumiem arī ārkārtas situācijas periodā turpināja strādāt.  

 

Nozīmīgākās aktivitātes: 

Lai arī klātienē paredzētās sadarbības tikšanās, tūrisma kontaktbiržas un izstādes Somijā, 

Vācijā, Nīderlandē, Igaunijā un Lietuvā tika atceltas vīrusa COVID-19 straujās izplatības ietekmes 

rezultātā, daļa no pasākumiem tika pārceltas digitālā vidē un vīrusa izplatībai mazinoties martā, pat 

atjaunoti norisei klātienē. LRTIB 1. ceturksnī piedalījās 9 kvalifikācijas celšanas apmācību semināros 

un Kurzemes tūrisma komunikācijas plānu izstrādes darba grupās, 4 Eiropas Tūrisma asociācijas, 

Eiropas pilsētu mārketinga asociācijas un Ziemeļvalstu tūrisma asociācijas starptautiskajās 

kontaktbiržās kā tiešsaistē, tā klātienē, realizēja Liepājas gidu apmācību atbilstoši vasarā ienākošo 

kruīzu kuģu prasībām, noslēdza maršrutu EuroVelo, Jūrtaka un Karostas velomaršruta marķēšanu ar 

navigācijas zīmēm atbilstoši LRTIB navigācijas plāna 1.posmam    

1. ceturksnī visaktīvākā Liepājas un Dienvidkurzemes novada kā izcila galamērķa 

popularizēšana notiek ne tikai starptautiskajos pasākumos, bet arīdzan sociālo tīklu Facebook, 

Instagram un Twitter profilos. Tiek realizēta Latvijas mēroga reklāmas un komunikācijas kampaņa 

Liepājas dzimšanas dienai un pasākumam “Izgaismotā Liepāja!” drukātajos, audio un vizuālajos 

medijos. 16. un 17. martā ar Liepājas identitātes video tiek nobrendots DFDS prāmis maršrutā 

Kopenhāgena – Oslo. 

 

JANVĀRIS 

11. Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijas webinārs “NORDIC Get-together” 

18. Liepājas prezentācija Austrumeiropas tūrisma aģentūrām 

24. LIAA administrētās darījumu tūrisma (MICE) vietnes meetlatvia.com Liepājas sadaļas 

izveide 

 

FEBRUĀRIS 

1. Kurzemes Tūrisma asociācijas valdes sanāksme un Kurzemes mārketinga un 

komunikācijas plāna izstrādes darba grupas sapulce 

15. un 22. Meistarklase komunikācijas materiālu izstrādē 

22., 24.Digitālās izaugsmes meistarklases “Cilvēcīgi par tehnoloģijām” 

22-23 Ziemeļvalstu tūrisma asociācijas kontaktbirža “Nordic Marketplace ONLINE” 
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25. bija ieplānots uzņemt Ukrainas tūrisma aģentūru inspekcijas vizīti Liepājā, bet 

karadarbības uzsākšanas dēļ tiek atcelti lidojumi uz/no Ukrainas 

 

MARTS 

8.-10. Starptautiskais tūrisma kongress “ITB Berlin” tiešsaistē 

10., 31. Turpinās Kurzemes mārketinga un komunikācijas plāna izstrādes darba grupu 

sapulces 

16. Sākas apmācības Liepājas gidiem kruīzu kuģu viesu ekskursijām  

16-17. Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijas kontaktbirža “Voyage” klātienē Dānijā un Norvēģijā 

17. Starptautiskā kontaktbirža “ITB Digital” tiešsaistē 

29.-31. Latvijas tūrisma aģentūru inspekcijas vizīte Liepājā 

30.-31. Eiropas pilsētu mārketinga asociācijas ģenerālā asambleja un Eiropas tūrisma 

informācijas centru konference klātienē Vācijā 

 

 

Turpinās darbs pie LRTIB tūrisma jomas datu bāzes uzturēšanas vietnē www.liepaja.travel, 

kur vērtējot lapas apmeklētāju uzvedību, tiek optimizēts lapas sadaļu daudzums un to iespējams 

apvienojums viesiem ērtākā lokācijā. Tiek veidotas jaunas sadaļas, sekojot līdzi viesu interesēm un 

vajadzībām, lai veicinātu viesu izvēli Liepājas apmeklēšanā. Pandēmijas ietekmē tūristi arvien vairāk 

savus ceļojumus jau savlaicīgi saplāno digitālajā vidē, tāpēc liepaja.travel ir jāpilnveido ik dienas, 

sekojot vietnes apmeklētāju uzvedībai, interesēm un pārvietošanās shēmai starp sadaļām, lai 

veicinātu informācijas ērtāku pieejamību ikvienam viesim. 

 

Šajā ceturksnī:  

- Nav iesniegti projekti pieteikumi nekādu veidu konkursos; 

- Nav izsludināts vai noslēdzies kāds iepirkuma konkurss; 

- Nav mainīts darbinieku atalgojums; 

- Nav bijusi dalība pētījumos; 

- Nav mainīts darba laiks. 

-  

FINANŠU DARBĪBA 

2022.gada 3 mēnešu neto apgrozījums 6 726  eiro. Lielāko ieņēmumu daļu  54.30 % jeb 3 

652eiro sastāda ieņēmumi par suvenīru tirdzniecību, 14.99 % jeb 1 008 eiro ieņēmumus sastāda, 

ieņēmumi no komisijas par atprečotām Liepājas dāvanu kartēm, 1.20% jeb 81 euro ieņēmumi ir no 

sniegtajiem pakalpojumiem. Noslēdzoties 3 mēnešiem tika apkopoti dati un iegūta informācija, ka 

29.51 % jeb 1 985 euro  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.  

I ceturksnī pozitīva tendence, neto apgrozījuma pieaugums salīdzinot at 2021.gadu, birojs I 

ceturksnī  atvērts  klientiem visas darba dienas, kā ari sestdienas. Pēc ilgiem laikiem noritēja darbs 

bez slēgta biroja. Kapitālsabiedrība uzsāk darbību pilnā apjomā jau 2022.gada I ceturksnī. SIA 

"Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" 2022.gada I ceturksni  noslēdz ar peļņu 4 283 euro. 

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

viesim. 

mailto:birojs@liepaja.travel
http://www.liepaja.travel/
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NĀKOTNES IZREDZES UN TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 

Turpināsim sekot līdzi situācijai Latvijā un ārvalstīs saistībā ar kaimiņvalstī notiekošo 

karadarbību, kuras izraisītāja agresorvalsts ir tiešajās robežās ar Latviju, kas savukārt ietekmē 

prognozēto tūrisma plūsmu janvārī un februāra sākumā. Operatīvi pārplānot darbību, mērķtiecīgi 

adaptējoties situācijai un notikumiem plānojot tūrisma jomas darbības 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  

Līdz šodienai nav radušies jauni apstākļi, kuri varētu būtiski ietekmēt pārskata novērtējumu. 

RISKU VADĪBA  

Šobrīd kaimiņvalstī notiekošā karadarbība nedaudz ietekmē tūristu plūsmu uz Latviju un 

liepāju. Liepāja un Dienvidkurzemes novads šobrīd gan vēl izmaiņas nejūt, visvairāk šīs izmaiņas 

skar galvaspilsētu un agresorvalsts robežu reģionus Latvijā. Atbilstoši strauji mainīgajai situācijai 

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs sekos līdzi valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, lai 

korekti īstenotu tūristu piesaistes aktivitātes. 

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS  ATBILDĪBU 

 
Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais starpperiodu finanšu 

pārskats par periodu, kas beidzas 2022. gada 31.martā, 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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