
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU 

 
Sabiedrības nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”  

Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

Reģistrācijas numurs: 42403015020 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs: LV42403015020  

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 01.10.2003. 

Adrese: Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Sabiedrības pamatkapitāls: Sabiedrības pamatkapitāls sastāda EUR 7 003 306 (septiņi miljoni 

trīs tūkstoši trīs simti seši), vienas pamatkapitāla daļas vērtība ir 1 (viens) EUR, pamatkapitāls ir 

sadalīts 7 003 306 (septiņi miljoni trīs tūkstoši trīs simti sešās) daļās. 

Sabiedrības īpašuma struktūra: Sabiedrība ir pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kura 

darbojas, pamatojoties uz likumu “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likums” un Komerclikumu. Sabiedrībai nav līdzdalības (kapitāla daļu) citās 

kapitālsabiedrībās. 

Sabiedrības dalībnieki: Sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Ludzas novada pašvaldība, kapitāla 

daļu turētāja pārstāvis – Ludzas novada domes priekšsēdētājs. 

Vadības modelis: Sabiedrības izpildinstitūcija ir valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs 

vada un pārstāv sabiedrību. Sabiedrībai ir Komercreģistrā reģistrēta prokūra. 

Uzdevumi un funkcijas: Sabiedrība ir daudznozaru uzņēmums, kurš konkurences apstākļos 

sniedz sabiedriski regulētu komercpakalpojumu un veic pašvaldības deleģētu funkciju izpildi:  

a) veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu saskaņā ar noslēgtajiem māju pārvaldīšanas līgumiem 

starp Sabiedrību un dzīvokļu īpašniekiem;  

b) veikt siltumenerģijas ražošanu, piegādi, sadali un tirdzniecību saskaņā ar noslēgtajiem 

enerģijas piegādes līgumiem, kā arī līgumiem par komunālo pakalpojumu sniegšanu 



daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, ievērojot pieprasījumam atbilstošus 

siltumnesēja parametrus;  

c) nodrošināt dzeramā ūdens padevi, atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma 

prasībām, no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, saglabājot ūdens 

spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu 

dzīvojamai apbūvei nepieciešamo;  

d) nodrošināt notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu 

attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos, atbilstoši noteikumiem par 

piesārņojošo vielu emisiju ūdenī; nodrošināt Eiropas Savienības, citu ārvalstu finanšu 

instrumentu un valsts finansējuma piesaisti, piedalīties Eiropas Savienības un citu 

ārvalstu fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences 

ietvaros;   

e) nodrošināt infrastruktūras un pamatlīdzekļu saglabāšanu, uzturēšanu, apkalpošanu, 

atjaunošanu un rekonstrukciju, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai;  

f) slēgt līgumus par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu patērētājiem un nodrošināt to 

uzskaiti;  

g) sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un 

priekšlikumiem) jautājumos par sniegto pakalpojumu attiecīgajās nozarē; 

h) nodrošināt Sabiedrības interešu juridisko pārstāvību tiesā un citās valsts un pašvaldību 

institūcijās;  

i) nodrošināt sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām izvirzīto mērķu sasniegšanai; 

j) u.c. 

 
 
 
 
 
 
 
 


