
Informācija par SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 

veiktajiem pasākumiem 2021.gadā korupcijas risku mazināšanai un novēršanai.  

Kapitālsabiedrības prioritāte ir laba, atbildīga un caurspīdīga pārvaldība. To 

palīdz īstenot īstenotie pretkorupcijas pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt iespējamo 

risku vadību, pasākumu plānošanu, izpildi un uzraudzību.  

Atbilstoši SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (LRTIB) 

Pretkorupcijas pasākumu plānā 2019. – 2022. gadam noteiktajam, 2021.gadā 

korupcijas risku mazināšanai un novēršanai īstenoti šādi pasākumi:  

1) pārskatīti iekšējie normatīvie akti un biroja darbības procedūras un principi, 

kas reglamentē veicamo funkciju (uzdevumu) izpildi;  

2) aktualizēta “LTRIB lietvedības kārtība” (09.2020.), izstrādāti un apstiprināti 

iekšējie normatīvie akti - Rīkojums par SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas 

birojs” darbību ārkārtējās situācijas laikā un tā grozījumi atbilstoši valdības lēmumiem 

(06.04.2021), tai skaitā rīcības algoritms COVID -19 kontakta vai saslimšanas 

gadījumā, kā arī darba drošības aspekti;  

3) LRTIB kapitāldaļu turētāju 16.03.2020. sapulcē (protokols Nr. 1.) noteikti 

valdes locekles telefona sarunu, interneta un degvielas limiti;  

4) atkārtoti izvērtēti iespējamie korupcijas riski, identificējot riskam pakļautos 

amatus un funkcijas, kā arī nosakot pasākumus riska mazināšanai vai novēršanai;  

5) LRTIB kapitāldaļu turētāju 1.11.2021. sapulcē (protokols Nr. 6.) atļauts LRTIB 

valdes loceklei savienot SIA “Liepājas reģiona tūrisma birojs” valdes locekles amatu 

ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības tūrisma komisijas, konferenču, semināru un 

starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas, kultūras pasākumu projektu līdzfinansējuma 

un mazo un vidējo komersantu projektu līdzfinansējuma komisijas locekles amatiem;  

6) pilnveidota izpratne par savstarpēju atbalstu LRTIB par situācijām, ar kurām 

veicot darba uzdevumus un pildot noteiktās funkcijas var nākties saskarties, un 

vēlamajiem risinājumiem;  

7) lai veicinātu LRTIB darbības caurspīdīgumu, interneta vietnē publicēta un 

vienkopus apkopota visa informācija par LRTIB atbilstoši Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām, kā arī informācija par 

iepirkumiem;  

8) lai veicinātu LRTIB darbinieku izpratni un profesionalitāti, īstenoti vairāki 

apmācību pasākumi – darbība ar e-dokumentiem (biroja administratore S.Gauše-

Bokuma), finanšu pārskatu veidošana (grāmatvede I.Doniņa-Lagzdiņa), “Biežāk 

sastopamās kļūdas darba tiesību un darba aizsardzības prasību ievērošanā” (biroja 

administratore S.Gauše-Bokuma), “VID jaunas prasības NILL TPFN darbības 

reģistrācijai. Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un aktualizēšana” (biroja 

administratore S.Gauše-Bokuma), “Obligāta e-rēķinu ieviešana: kā to praktiski izdarīt” 

(biroja administratore S.Gauše-Bokuma). 

9) Informācijas par uzņēmējiem ievietošana mājas lapā liepāja.travel, kā arī 

tūrisma izdevumos notiek saskaņā ar noteikumiem par uzņēmēju atlasi (Liepājas un 



apkārtnes tūrisma uzņēmumu informācijas ievietošana datu bāzē www.liepaja.travel 

(20.12.2018.);  

10) regulāras pārbaudes par materiālu un resursu esamību uzņēmumā –

inventarizācijas suvenīriem, reprezentācijas precēm un pamatlīdzekļiem, kā arī "četru 

acu princips" LRTIB dokumentu sagatavošanā. 


