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LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTES  

OBJEKTU APSAIMNIEKOŠANAS DA ĻAS 
NOLIKUMS  

         
1.Vispār īgie jautājumi 

 
1.1. Nolikums nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk LLU), Objektu 
apsaimniekošanas daļas darbības principus, kā arī tās pienākumus, tiesības un atbildību. 
Objektu apsaimniekošanas daļa ir LLU struktūrvienība, kas nav juridiska persona. 
1.2. LLU Objektu apsaimniekošanas daļas nosaukums svešvalodās: 

 angļu valodā –Facility Maintenance Department;  
 vācu valodā – Objektebewirtschaftung Departement;  

  krievu valodā – Отдел обслуживания объектов 
1.3. Objektu apsaimniekošanas daļa savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, LLU iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un uz šo Nolikumu. 

1.4. Objektu apsaimniekošanas daļas līdzekļi kā pastāvīga daļa ietilpst LLU budžetā. Objektu 
apsaimniekošanas daļas manta ir LLU īpašums. 
1.5. Objektu apsaimniekošanas daļa ir pakļauta LLU direktoram. 
 

2. Objektu apsaimniekošanas daļas mērķi un uzdevumi 
 

2.1. Objektu apsaimniekošanas daļas darbības mērķis ir nodrošināt un uzraudzīt energoresursu 
piegādi LLU objektiem un ēkām, LLU teritorijas un ēku apsaimniekošana, atbilstoši Latvijas 
Republikas likumdošanai. 
2.2. Objektu apsaimniekošanas daļas uzdevumi: 

2.2.1. nodrošināt, uzraudzīt un plānot energoresursu piegādi LLU objektiem, atbilstoši 
Latvijas Republikas likumdošanai un LLU iekšējai kārtībai; 
2.2.2. nodrošināt LLU energosistēmu infrastruktūras un aprīkojuma remontu un uzraudzību; 
2.2.3. nodrošināt LLU un tās struktūrvienības ar transporta pakalpojumiem; 
2.2.3. nodrošināt LLU īpašumā un lietošanā esošo ēku un teritoriju apsaimniekošanu, 
atbilstoši pašvaldību saistošajiem noteikumiem; 
2.2.4. nodrošināt LLU objektus ar studiju procesam un zinātniskajai darbībai atbilstošu 
darba vidi; 
2.2.5. nodrošināt telpu apsaimniekošanu, labiekārtošanu un uzturēšanu;  
2.2.6. nodrošināt kārtības noteikumu ievērošanu, sanitāro, ugunsdrošības un darba 
aizsardzības noteikumu ievērošanu; 
2.2.7. nodrošināt mācību korpusu un dienesta viesnīcu darbu organizāciju, iekšējās kārtības 
nodrošināšanu un uzraudzību; 
2.2.8. veikt norēķinu uzskaiti un sniegt atskaites par tiem, atbilstoši LLU iekšējās kārtības 
noteikumiem; 
2.2.9. nodrošināt darba likumdošanas ievērošanu, darba un atvaļinājumu grafiku veidošanu; 
2.2.10. pieprasīt no LLU struktūrvienībām nepieciešamo informāciju Objektu 
apsaimniekošanas daļas darbībā esošo jautājumu risināšanai; 
2.2.11. veikt mācību korpusu un dienesta viesnīcu tehnisko sistēmu uzraudzību un  
apkalpošanu, atbilstoši noteiktajai kārtībai; 
2.2.12. sagatavot ceturkšņa, gada pārskatus un atskaites, kas saistītas ar Objektu 
apsaimniekošanas daļas darbību. 
 
 

 



3. Objektu apsaimniekošanas daļas pārvalde, tiesības un pienākumi 
 

3.1. Objektu apsaimniekošanas daļu veido un tajā ietilpst: 
3.1.1. Energoiekārtu apkalpošanas nodaļa; 
3.1.2. Sanitārtehnikas nodaļa; 
3.1.3. Transporta un Zaļumsaimniecības nodaļa; 
3.1.4. Dienesta viesnīcu un Mācību korpusu nodaļa. 

3.2. Objektu apsaimniekošanas daļas nodaļu veidošanu un likvidēšanu apstiprina LLU Senāts. 
3.3. Objektu apsaimniekošanas daļas nodaļu nolikumus apstiprina LLU direktors. 
3.4. Objektu apsaimniekošanas daļu pārrauga LLU direktora vietnieks objektu 
apsaimniekošanas jautājumos, kas par savu darbību atskaitās LLU direktoram. LLU direktora 
vietnieka objektu apsaimniekošanas jautājumos kandidatūru izvirza LLU direktors un 
apstiprina LLU rektors.  
3.5. Nodaļu darbu vada, organizē un plāno nodaļu vadītāji. Dienesta viesnīcu un mācību 
korpusu darbu vada un pārrauga ēku pārvaldnieki. Nodaļu vadītāju un ēku pārvaldnieku 
kandidatūras izvirza LLU direktors un apstiprina LLU rektors. 
3.6. Nodaļu vadītāji un ēku pārvaldnieki ir atbildīgi par nodaļu uzdevumu izpildi.  
3.7. Objektu apsaimniekošanas daļas darbinieki darbojas atbilstoši amata aprakstiem, 
nodrošinot uzdoto pienākumu un uzdevumu godprātīgu un savlaicīgu izpildi. 
3.8. Objektu apsaimniekošanas daļas tiesības un pienākumi: 

3.8.1. saņemt no LLU vadības un struktūrvienībām informāciju, kas nepieciešama Objektu 
apsaimniekošanas daļas uzdevumu veikšanai; 
3.8.2. sastādīt Objektu apsaimniekošanas daļas budžeta projektu, izlietot finanšu resursus 
savas kompetences ietvaros; 
3.8.3. saņemt atbilstošu ikgadēju finansējumu no LLU budžeta Objektu apsaimniekošanas 
daļas uzdevumu veikšanai, LLU stratēģijas īstenošanas nodrošināšanai; 

   3.9. Objektu apsaimniekošanas daļas rīcībā esošā informācija par LLU ir konfidenciāla. 
 

4. Finansējuma avoti un to izlietošanas kārt ība 
 

4.1. Objektu apsaimniekošanas daļas finansēšanas avoti ir: 
4.1.1. LLU budžets; 
4.1.2. citi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un LLU Satversmē paredzētie 
finansēšanas  avoti. 

4.2. Objektu apsaimniekošanas daļas līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar LLU direktora un kanclera 
apstiprināto tāmi Nolikumā paredzēto uzdevumu realizēšanai un Objektu apsaimniekošanas 
daļas materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai. 
  

5. Darba samaksas kārt ība 
 

5.1. Objektu apsaimniekošanas daļas darbinieku darba samaksu nosaka LLU direktors un 
apstiprina LLU rektors. 
5.2. Objektu apsaimniekošanas daļas darbiniekiem tiek nodrošināta darba likumdošanā un LLU 
darba koplīgumā noteiktā sociālā aizsardzība, pabalstu, kompensāciju un garantiju sistēma. 

 
6. Reorganizācija un darbības izbeigšanas kārt ība 

 
6.1. Objektu apsaimniekošanas daļas nolikumu, tā izmaiņas un papildinājumus apstiprina LLU 
Senāts.  
6.2. Objektu apsaimniekošanas daļu reorganizē vai tās darbību izbeidz LLU Senāts, atbilstoši 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
 


