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Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

izpratnē ir sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs un valdītājs, un atkritumu apsaimniekošanas 

procesā piedalās, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus atkritumu apsaimniekošanas 

jomā, tai skaitā atkritumu dalītajā savākšanā un bīstamo atkritumu apsaimniekošanā. 

LLU atkritumu apsaimniekošanas procesu nodrošina, nepieļaujot vides piesārņojuma 

rašanos, personu dzīvības vai veselības apdraudējumu.  

LLU Jelgavas pilsētā esošo struktūrvienību sadzīves un dalīto atkritumu savākšana 

notiek atbilstoši Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem, LLU ārpus Jelgavas pilsētas 

esošo struktūrvienību sadzīves un dalīto atkritumu savākšana notiek atbilstoši atrašanās vietas 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

 Visu LLU radīto un valdīto atkritumu apsaimniekošana notiek atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām noslēgtajiem pakalpojuma (apkalpošanas) līgumiem. 

LLU radīto un valdīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, slēdzot līgumus, kā 

prasība tiek noteikta atkritumu dalīšana – papīram, kartonam, plastmasai un stiklam.   

Pamatojoties uz atsevišķiem, normatīvo aktu prasībām atbilstošiem un 

nepieciešamības gadījumā speciālām normām atbilstošiem līgumiem, tiek apsaimniekota: 

 makulatūra;  

 baterijas un akumulatori;  

 dienas gaismas lampas; 

 atsevišķi bīstamie atkritumi – ķīmiskas vielas, to iepakojumi un dzīvsudrabu 

saturoši priekšmeti; 

 citi atkritumi, kuru apsaimniekošanai noteiktas speciālas prasības.   

LLU direktora pārraudzībā esošās struktūrvienības ir atbildīgas par atkritumu 

apsaimniekošanai nepieciešamo līgumu noslēgšanu, to izpildes kontroli, savlaicīgu to 

pārjaunojumu vai jaunu līgumu noslēgšanu, nodrošinot LLU radīto un valdīto atkritumu 

apsaimniekošanas nepārtrauktību. 

LLU struktūrvienību vadītāji, kurās tiek radīti atkritumi, kuru apsaimniekošana atbilst 

speciālām normatīvo aktu prasībām, ir atbildīgi par šādu atkritumu apsaimniekošanas (tai 

skaitā uzglabāšanas) normatīvo aktu, noslēgto līgumu prasību ievērošanu, kā arī neatliekamas 

un savlaicīgas informācijas sniegšanu attiecīgajām LLU direktora pārraudzībā esošajām 

struktūrvienībām, ja: 

 traucēta atkritumu uzglabāšana (konstatēti bojājumi un tml.) un tas var radīt 

vides piesārņojumu vai apdraudēt personu dzīvību vai veselību; 

 tiek pārkāpti noslēgto līgumu nosacījumi; 

 nepieciešama papildus speciālām prasībām atbilstoša līguma noslēgšana un 

LLU nav šādām prasībām atbilstoša spēkā esoša līguma.   
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Konstatējot apdraudējumu videi, personu dzīvībai vai veselībai, kas radies LLU radīto 

un valdīto atkritumu apsaimniekošanā, nekavējoties jāinformē LLU direktora vietnieks un, 

nepieciešamības gadījumā, speciālie glābšanas dienesti (zvanot 112). Apdraudējumu 

gadījumā, LLU direktora vietnieks ir atbildīgs par saziņu ar attiecīgajā līgumā noteikto 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju. 

Kontroli pār LLU atkritumu apsaimniekošanas kārtības ievērošanu veic LLU 

direktors. 

 

 

 


