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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

RĪKOJUMS 

Rīgā 

13.01.2020.  Nr. 1/10 

 

Par paraksta tiesībām LU īstenotajos projektos 

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.10.2020.  

Grozījumi: LU 29.05.2020. rīkojums Nr. 1/190 

                  LU 01.10.2020. rīkojums Nr. 1/370 

     

        

Lai īstenotu Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmas 

(“Apvārsnis Eiropa”, “Apvārsnis 2020”, ERA-NET, JPI, JUSTICE, BONUS, COST, 

EUROSTARS, EUREKA u.c.), ES struktūrfondu, ES strukturālo un investīciju fondu mērķa 

„Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas, ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības 

plāna īstenošanas, starptautisko finanšu instrumentu (Eiropas Ekonomikas zonas un 

Norvēģijas finanšu instrumenta, Šveices sadarbības programmas, Nordplus u.c.), EK 

izglītības programmu un iniciatīvu (Erasmus+, Mūžizglītības programmas u.c.) projektus, kā 

arī zinātniskās darbības projektus, kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem (t.sk. valsts 

pētījumu programmu projekti, fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti, Osmozes 

programmas projekti, Ķīnas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas 

zinātniskās sadarbības fonda pētījuma projekti, Latvijas un Baltkrievijas un Latvijas un 

Ukrainas sadarbības īstenošanas zinātnes un tehnikas jomā projekti u.c.), un citus Latvijas un 

starptautiskos projektus, 

1. PILNVAROT parakstīt Latvijas Universitātes vārdā jebkurus šo projektu: 

1.1. pieteikumus, līgumus, pārskatus un citus dokumentus, kas saistīti ar to īstenošanu: 

1.1.1. LU prorektori humanitāro un sociālo zinātņu jomā  Inu Druvieti;  

1.1.2. LU prorektoru dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā Valdi Segliņu; 

1.1.3. LU administrācijas vadītāja p.i. Andri Sarnoviču;  

1.1.4. rektora vietnieci infrastruktūras attīstības jautājumos Edīti Megni; 

1.2. finanšu dokumentāciju un saraksti par finanšu jautājumiem – LU kancleri Ilzi Kūku. 

2. Atzīt ar par spēku zaudējušu LU 23.02.2016. rīkojumu Nr. 1/89 “Par paraksta tiesībām LU 

īstenotajos projektos”.  
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Pamats: LU 03.09.2019. rīkojums Nr. 1/317 “Par LU prorektora pienākumu veikšanu”, LU 

04.09.2019. rīkojumi Nr. 1/318 un Nr. 1/319 “Par LU prorektora pienākumu veikšanu”, LU 

24.10.2019. rīkojums Nr. 1/372 “Par LU administrācijas vadītāja pienākumu veikšanu” un 

Zinātnes departamenta priekšlikums. 

 

 

Rektora p.i.        G. Straube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izsūtīt: visām pamatstruktūrvienībām. 

 


