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2018. gada 25.jūnijā      protokols Nr.7 

    

Sēde sasaukta plkst.09.00 

Sēdi atklāj plkst.09.00 

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS 

Sēdi protokolē – sekretāre Jeļena VOITKEVIČA 

 

Sēdē piedalās – domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Sergejs FENČENKO, Taisa 

SEMJONOVA, Gunārs SMUĻKO, Anna PELIČEVA, Olga JAROŠENKO, Svetlana 

VOITKEVIČA. 

Sēdē nepiedalās  - deputāts Niks MURAŠOVS – aizņemts pamatdarbā. 

   
     

Sēdes darba kārtība:  

1. Par SIA “Zilupes LTD” valdes locekļa iecelšanu. 

tošo noteikumu “Par svētku 

                             Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto ārkārtas Domes  

sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, 

T.Semjonova, O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
Apstiprināt izsludināto ārkārtas Domes sēdes darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par SIA “Zilupes LTD” valdes locekļa iecelšanu 

Ziņo: V.Vaļdens 

  

Zilupes novada pašvaldības domes deputāti izskatīja Attīstības, komunālo un teritoriālo 

jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas piedāvāto jautājumu (komiteju 

22.06.2018. kopīgā sēde Nr.1) par SIA “Zilupes LTD” valdes locekļa iecelšanu. 

Zilupes novada pašvaldības dome konstatēja kā:  

Sakarā ar Zilupes novada pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD” 

(turpmāk tekstā –  SIA “Zilupes LTD), reģistrācijas Nr.40003257977, juridiskā adrese Raiņa iela 

13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, valdes locekļa Valērija Fitisova, personas kods, nāvi 

(miršanas fakts reģistrēts Ludzas novada Dzimtsarakstu nodaļā 19.06.2018.), pastāv 

nepieciešamība nodrošināt sabiedrības nepārtrauktu darbību un rīcībspēju. Ņemot vērā apstākļus, 

ka valdes locekļa kandidātus nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības 
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institūcijas rīcībspēju priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens piedāvā izvirzīt kandidatūras SIA 

“Zilupes LTD” valdes locekļa amatā. 

Priekšsēdētāja vietnieks piedāvā Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu pastāvīgas 

komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas piedāvāto kandidatūru – Juri Kuzņecovu. 

Citi kandidāti netika izvirzīti. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un “Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 65.panta pirmo daļu, 79.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Zilupes novada pašvaldības Attīstības, komunālo 

un teritoriālo jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgas komitejas ieteikumu, atklāti 

balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, A.Peličeva, S.Fenčenko, T.Semjonova, 

O.Jarošenko, G.Smuļko, S.Voitkeviča), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ņemot vērā, ka izvirzītam kandidātam ir atbilstoša pieredze un kvalifikācija valdes 

locekļa profesionālai izpildei un ņemot vērā “Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 37.panta piekto daļas nosacījumus, iecelt Juri 

Kuzņecovu, personas kods, SIA “Zilupes LTD” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem. 

 2. Zilupes novada pašvaldības izpilddirektorei A.Borsukai noslēgt pilnvarojuma līgumu   

           ar J.Kuzņecovu no 25.06.2018.; 

 3. Deleģēt priekšsēdētāja vietnieku V.Vaļdenu dalībai SIA “Zilupes LTD” dalībnieku  

           sapulcē kā protokola pareizības apliecinātāju; 

4. Atbildīga un pilnvarota persona par dokumentu iesniegšanu LR Uzņēmu Reģistrā – 

SIA “Zilupes LTD” grāmatvede Elvīra Silova; 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietniekam V.Vaļdenam; 

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvā   

    rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 25.jūnijā 


