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Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’” valdes locekles Ingas Baumanes atsaukšanu no amata
un par Zanes Bucenieces- Zībergas ievēlēšanu SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ valdes
locekles amatā
Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, kas ir Ilūkstes novada domei
piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis pamatojoties uz LR likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām" 11.panta pirmās daļas 1. punktu (pašvaldības kapitāla daļu turētājs
kapitālsabiedrībā ir pašvaldība, kurai pieder šīs kapitāla daļas), un kurš savus pienākumus pilda
pamatojoties uz LR likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 14.panta 3.
daļu (Pašvaldības domes priekšsēdētāja vai šā panta otrajā daļā minētās struktūrvienības vadītāja
ilgstošas prombūtnes (komandējums, atvaļinājums, slimība gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumus
pieņem persona, kura pilda pašvaldības domes priekšsēdētāja vai attiecīgās pašvaldības
struktūrvienības vadītāja pienākumus) un pamatojoties uz pašvaldības Nolikumu un saskaņā ar
2012.gada 26.aprīļa domes lēmumu 196. (prot.Nr.5., 36.&) „Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam”, ir saņēmis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Veselības centrs „Ilūkste”" valdes locekles Ingas Baumanes 2012.gada 7. maija iesniegumu (saņemts
31.05.2012. ar reģ Nr.1-1/903) par viņas atsaukšanu no uzņēmuma valdes locekles amata.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka:
Dalībnieku sapulces sēdē nolēma atbalstīt I.Baumanes iesniegumu par viņas atsaukšanu no uzņēmuma
valdes locekļa amata.
Pamatojoties uz I.Baumanes iesniegumu tika sasaukta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības
centrs „Ilūkste”” ārkārtas dalībnieku sapulce un tajā tika izskatīti jautājumi par Ingas Baumanes
atsaukšanu no valdes locekļa amata un par jauna valdes locekļa iecelšanu.
Izvērtējot Z.Bucenieces-Zībergas atbilstību profesionālai valdes locekļa uzdevumu izpildei, kapitāldaļu
turētāja pārstāvis nolēma ievēlēt ar 2012. gada 1.jūniju Zani Bucenieci-Zībergu (personas kods),
deklarētā dzīvesvieta „Grāfiņi”, Bebrenes pag., Ilūkstes novads) par SIA "Veselības centrs „Ilūkste”’ (Reģ.
Nr. 41503014677) valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9. punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu
vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, uz likuma
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14. panta trešo daļu, 47. panta pirmo un
otro daļu, 48. panta pirmās daļas 3. punktu, kuri nosaka, ka Sabiedrību pārvalda dalībnieks, dalībnieku
sapulce un valde; Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja
pārstāvis; tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par valdes locekļu un valdes
priekšsēdētāja iecelšanu un atcelšanu, pamatojoties uz Komerclikuma 210. un 224. pantiem, atklāti
balsojot ar 12 balsīm par, pret – nav, atturas – 1, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt kapitāla daļu turētāja lēmumu – 2012.gada 31.maija SIA "Veselības centrs „Ilūkste”’
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokolu Nr.2.
2. SIA "Veselības centrs „Ilūkste”” valdei nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar kapitāldaļu
turētāju sapulces sasaukšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu
reģistrā.
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