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APSTIPRINĀTS 

BVEF Domes 2019. gada 05. novembra sēdē  

Protokols Nr. 22-2/17 

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 05.10.2021. 

Grozījumi: LU Senāta 30.03.2020. lēmums Nr. 101  

  LU BVEF Domes 25.02.2020. lēmums Nr.22-3/36 

  LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmums Nr.22-3/42 

  LU BVEF Domes 05.10.2021. lēmums Nr.22-3/106 

 

LU BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTES 

PRODUKTIVITĀTES ZINĀTNISKĀ INSTITŪTA 

 “LATVIJAS UNIVERSITĀTES DOMNĪCA LV PEAK “  

NOLIKUMS 

(LU Senāta 30.03.2020. lēmuma Nr. 101 redakcijā) 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI  

1. Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (turpmāk tekstā 

– Fakultāte) Produktivitātes zinātniskais institūts “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK“ 

(turpmāk tekstā - Institūts) ir fakultātes akadēmiskā struktūrvienība, kas izveidota zinātniskās 

darbības organizēšanai un realizēšanai ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē ar produktivitāti 

saistītu pētījumu realizācijai un zinātniski pamatotai konkurētspējas analīzei, kā arī ar zinātniskās 

kvalifikācijas iegūšanu un paaugstināšanu saistītajās pētniecības jomās. 

(LU Senāta 30.03.2020. lēmuma Nr. 101 redakcijā) 

2. Institūta pilns nosaukums: 

2.1. latviešu valodā – Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Latvijas 

Produktivitātes zinātniskais institūts “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK “; 

2.2. angļu valodā - Productivity Research Institute at the Faculty of Business, Management and 

Economics, University of Latvia “University of Latvia Think Tank LV PEAK ”. 

(LU BVEF Domes 25.02.2020. lēmuma Nr.22-3/36 redakcijā) 

3. Institūta saīsinātais nosaukums: latviešu valodā - LU domnīca LV PEAK, angļu valodā - UL 

Think Tank LV PEAK”. 

(LU BVEF Domes 25.02.2020. lēmuma Nr.22-3/36 redakcijā) 

4. Institūta nolikumu un grozījumus tajā, saskaņojot ar LU Juridisko departamentu, apstiprina 

Fakultātes Dome. 

5. Institūts savā darbībā ievēro Latvijas Republikas un LU normatīvos aktus, Institūta nolikumu, 

Fakultātes Domes lēmumus, dekāna, prodekāna, izpilddirektora norādījumus. 

6. Institūts noteiktā kārtībā lieto LU un Fakultātes simboliku. Institūtam ir sava veidlapa. 

7. Institūta juridiskā adrese – Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV – 1586; 

Institūta faktiskā adrese - Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050. 

 

II DARBĪBAS MĒRĶIS UN GALVENIE UZDEVUMI 

8. Institūta mērķis ir veikt neatkarīgu, objektīvu un starptautiskajās  akadēmiskajās aprindās atzītus 

konkurētspējas un produktivitātes pētījumus un atbilstoši Ministru Kabineta lēmuma (MK 

29.10.2019 lēmums Nr.50 26.§) pārstāvēt Latviju ES dalībvalstu Produktivitātes padomju tīklā, kā 
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arī nodrošināt jauno zinātnieku kvalitatīvu sagatavošanu un studentu iesaistīšanu pētniecībā, 

realizējot efektīvu personāla, finanšu resursu un kvalitātes vadību.  Latvijas produktivitātes padome 

(EM 08.09.2021. lēmums Nr.1-5.2/2021/28) nodrošina Institūta: 

8.1. stratēģisko pētījumu prioritāšu izstrādāšanu valsts konkurētspējas un produktivitātes jomā; 

8.2.  dalības veicināšanu Latvijas politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē, kuri saistīti ar 

konkurētspējas un produktivitātes politikas jautājumu risināšanu, un sekmē to ieviešanu; 

8.3. iesaistīšanu Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību aktu projektu 

izvērtēšanā, kas attiecas uz konkurētspējas un produktivitātes politiku, un atzinumus iesniegt 

Ekonomikas ministrijā. 

(LU BVEF Domes 05.10.2021. lēmuma Nr.22-3/106 redakcijā) 

9. Institūta galvenie uzdevumi ir: 

9.1. sabiedrības attīstībai nozīmīgo ekonomikas un uzņēmējdarbības un ar tiem saistīto pētniecības 

virzienu un projektu īstenošana ar nolūku sekmēt Fakultātes atpazīstamību starptautiskajā 

zinātniskajā vidē; 

9.2. ilgtermiņa produktivitātes, efektivitātes un konkurētspējas attīstības virzošo un veicinošo 

faktoru analīze un attīstības tendenču prognozēšana; 

(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 

9.3. zinātniski pamatota tautsaimniecības konkurētspējas analīze un rekomendāciju izstrāde 

tautsaimniecības un nozaru griezumā politikas veidotājiem sabiedrības labklājības 

nodrošināšanai; 

(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 

9.4. pētniecības darba virzienu un procesu pārvaldības, koordinācijas un pēctecības nodrošināšana;  
(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 

9.5. dalības pētniecisko nacionālā un starptautiskā mēroga kopprojektos  veicināšana un sasniegto 

zinātnisko rezultātu publikāciju nodrošināšana; 
(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 

9.6. ar produktivitāti un konkurētspēju saistīto dokumentu (ziņojumu, noteikumu u.c.) projektu 

ekspertīze, diskusiju organizēšana sasniegto rezultātu apspriešanai; 

9.7. politikas veidotāju interesējošo ar produktivitāti un konkurētspēju saistīto tēmu izpēte 

bakalauru, maģistra, doktorantu darbos un mācībspēku publikācijās; 

9.8. Ekonomikas ministrijas līdzdalības veicināšana bakalaura, maģistra un doktora studiju 

programmu realizācijā, dodot iespēju studējošiem iekļauties profesionāli pārvaldītos 

pētniecības projektos, apgūstot zinātnes attīstības teorētiskos un lietišķos virzienus, pētniecības 

metodes un projektu vadību; 

9.9. Fakultātes akadēmiskā personāla, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentu 

iesaiste aktuālajos pētījumos; 
(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 

9.10. profesionālās izaugsmes nodrošināšana; 
(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 

9.11. akadēmiskā personāla zinātniskās, pedagoģiskās, profesionālās kvalifikācijas celšana, 

pētniecības kvalitātes paaugstināšana un ataudzes veicināšana pētnieciskajā un akadēmiskajā 

darbā; 

9.12. finanšu resursu piesaistīšana (projektu finansējums, dažādu fondu līdzekļi, ziedojumi utt.); 

9.13. modernu pētniecības metožu izmantošana mērķu sasniegšanai; 

9.14. zinātnisko konferenču, semināru, simpoziju un citu zinātnisko sanāksmju organizēšana 

Institūta, valsts un starptautiskā mērogā produktivitātes un konkurētspējas problēmu risināšanā, 

kā arī dalība citu zinātnisko iestāžu rīkotajos pasākumos Latvijas Republikā un ārvalstīs; 
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9.15. zinātniskās informācijas apmaiņas veicināšana ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām un 

augstskolām Latvijā un ārzemēs ekonomikas un uzņēmējdarbības un to apakšnozaru jomās; 

šim nolūkam specifiskās datu bāzes veidošana Latvijas produktivitātes un konkurētspējas 

problēmu izpētei;  

9.16. pētījumu publicitātes veicināšana. Zinātniskās literatūras, periodikas un pētniecības rezultātu 

izdošana un prezentēšana sabiedriskajos medijos; 

9.17. sadarbības nodrošināšana ar Eiropas Komisiju, Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes 

padomēm, Latvijas produktivitātes padomi, Ekonomikas ministriju, izglītības un pētniecības 

iestādēm, sabiedriskajām un citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs LU organizētajos 

zinātniskajos pasākumos, darba grupās un semināros, kas saistīti ar produktivitāti un 

konkurētspēju veicinošo politikas izstrādi; 
(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 

9.18. pakalpojumu un konsultāciju sniegšana juridiskajām un fiziskajām personām Institūta 

kompetences ietvaros; 

9.19. pārskatu par paveikto darbu sniegšana.. 

 

III PERSONĀLS 

10. Institūta personālu veido:  

10.1. vēlētais akadēmiskais personāls – ievēlēti vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti; 

10.2. viespētnieki, kuri darbā tiek pieņemti uz līguma pamata konkrētu pētniecisko projektu 

realizēšanai; 

10.3. vispārējais personāls. 

11. Institūta vēlētā akadēmiskā personāla galvenie pamatuzdevumi ir: 

11.1. veikt zinātniskus pētījumus un publicēt to rezultātus;  

11.2. paaugstināt savu zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju; 

11.3. vadīt studentu un doktorantu pētniecības darbu; 

11.4. organizēt un piedalīties zinātniskajās konferencēs un semināros; 

11.5. piedalīties Padomes un to veidotu komisiju darbā; 

11.6. nodrošināt Institūta galveno uzdevumu izpildi; 

11.7. veikt organizatorisku darbu atbilstoši Institūta vajadzībām. 

12. Institūta vēlētā akadēmiskā personāla un citu piesaistīto darbinieku precīzi darba uzdevumi tiek 

noteikti LU normatīvajos aktos, darba līgumā, amata aprakstā. 

13. Viespētniekiem, kuri darbā tiek pieņemti uz līguma pamata konkrētu pētniecisko projektu 

realizēšanai, ir tādas pašas tiesības, pienākumi un atalgojums kā vēlētam akadēmiskam personālam, 

bet viņi nevar piedalīties vēlēto vadības institūciju darbā. 

14. Projektu realizācijai var tikt pieņemtas darbā personas, slēdzot līgumus uz projektu vai noteiktu 

uzdevumu realizācijas laiku. 

15. Vispārējā personāla pamatuzdevums ir atbilstoši ieņemamā amata darba līgumam, amata aprakstam 

un profesionālajai kvalifikācijai atbalstīt Institūta uzdevumu izpildi, gādāt par akadēmiskās darbības 

nodrošinājumu, kā arī nodrošināt Institūta darbības atbilstību normatīvajiem aktiem. 

16. Institūta direktors, saskaņojot ar Fakultātes dekānu, izstrādā un apstiprina Institūta personāla amatu 

aprakstus. 

17. Institūta darbinieku atalgojumu nosaka atbilstoši LU noteiktajai kārtībai. 
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IV STRUKTŪRA 

18. Institūta darbība tiek organizēta zinātniskās darbības virzienos, kurus ierosina Institūta zinātniskā 

padome (turpmāk – Padome) un pēc dekāna priekšlikuma apstiprina Fakultātes Dome.  

19. Institūta zinātniskās darbības virziena atbildīgo personu no Institūta vēlētā akadēmiskā personāla, 

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, ka arī citu augstskolu zinātnieku ar doktora grādu, 

kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ekonomikas un uzņēmējdarbības  zinātnes 

nozarē vidus ieceļ dekāns ar savu norādījumu, par šiem papildus akadēmiskiem pienākumiem 

paredzot atbilstošu atalgojumu. 

(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 

20. Institūtā var veidot struktūrvienības: laboratorijas, doktorantūras skolas, projektu grupas un 

profesoru grupas. 

21. Institūta struktūrvienības veido, reorganizē un likvidē ar Padomes lēmumu, ko apstiprina Fakultātes 

Dome. Padomes lēmums par Institūta struktūrvienības izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju 

stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Domē un nolikuma grozīšanas LU noteiktajā kārtībā. 

 

V PĀRVALDE 

22. Institūta pārvaldes institūcijas ir Institūta vēlētā akadēmiskā personāla kopsapulce (turpmāk –  

Kopsapulce), Padome un Institūta direktors. 

23. Kopsapulce ir koleģiāla institūcija, kurā ar vienlīdzīgām balsstiesībām piedalās vēlētais Institūta 

akadēmiskais personāls. Kopsapulces darbu vada no Kopsapulces dalībnieku vidus, atklāti balsojot, 

ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlēts Kopsapulces priekšsēdētājs. Par Kopsapulces priekšsēdētāju 

nevar būt Padomes priekšsēdētājs, Institūta direktors vai Fakultātes dekāns. 

24. Kopsapulce: 

24.1. no Institūta vēlētā akadēmiskā personāla vidus ievēl Padomi. Padomes skaitlisko sastāvu 

nosaka dekāns ar savu norādījumu; 

(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 

24.2. atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu no Kopsapulces dalībnieku vidus apstiprina 

Kopsapulces sekretāru, kurš protokolē Kopsapulces sēdes, sagatavo un uztur dokumentāciju 

atbilstoši LU prasībām; 

24.3. apspriež Institūta darbības aktuālus jautājumus, tajā skaitā var ierosināt Fakultātes dekānam un 

Domei atsaukt Institūta direktoru. 

25. Kopsapulces sēdes notiek pēc nepieciešamības. Kopsapulci sasauc Institūta direktors. Sasaukt 

kopsapulci ir tiesīgs LU rektors, dekāns, Institūta direktors vai Institūta akadēmiskais personāls, 

kuri pārstāv ne mazāk kā 25% no kopējā skaita. 

26. Kopsapulce ir lemtspējīga, ja tajā piedalās vismaz puse no Institūta vēlētā akadēmiskā personāla. 

Kopsapulce lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.  

27. Institūta zinātniskā Padome ir Institūta pārvaldes lēmējinstitūcija tās darba organizēšanai un 

koordinēšanai. Padomes sastāvā ietilpst: 

27.1. no Institūta vēlētā akadēmiskā personāla vidus Kopsapulcē ievēlētie pārstāvji; 

27.2. šī nolikuma 19. punkta kārtībā ar dekāna norādījumu apstiprinātie Institūta zinātniskās darbības 

virzienu atbildīgie pārstāvji no Institūtā vēlētā akadēmiskā personāla vidus; 

27.3. Institūta direktora izvirzītie Fakultātes un citu augstskolu zinātnieku pārstāvji ar doktora grādu, 

kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ekonomikas un uzņēmējdarbības  

zinātnes nozarē. 
(LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmuma Nr.22-3/42 redakcijā) 
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28. Padome ar ne mazāk kā 2/3 balsstiesīgo Padomes locekļu balsu vairākumu no sava vidus ievēl 

Padomes priekšsēdētāju. Padomes sastāvu apstiprina ar Fakultātes Domes lēmumu. Padomes 

locekļu pilnvaru laiks ir 5 gadi, atkārtots darba periods Padomē nav ierobežots. 

29. Padomes sēdē bez balsstiesībām pēc Institūta direktora priekšlikuma var piedalīties zinātņu doktori 

no LU un citām institūcijām, Fakultātes citu nodaļu un institūtu akadēmiskā personāla un studējošo 

pašpārvaldes pārstāvji. 

30. Padome sanāk pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā. Padomi var sasaukt Padomes 

priekšsēdētājs, Institūta direktors, dekāns, LU rektors, kā arī jebkurš no Padomes locekļiem, ja to 

atbalsta 1/3 Padomes locekļu. Padome ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vairāk par 1/2 no Padomes 

balsstiesīgajiem locekļiem. Lēmumus pieņem atklāti vai aizklāti (ja to lūdz vismaz 1/3 Padomes 

locekļu), balsojot ar klātesošo Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Lēmums ir pieņemts, 

ja par to nobalsojuši vairāk nekā 1/2 no klātesošajiem Padomes locekļiem. 

31. Pēc Padomes priekšsēdētāja priekšlikuma, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu Padome 

apstiprina Padomes sekretāru ar balsstiesībām no Padomes locekļu vidus vai arī bez balsstiesībām 

no Institūta vispārējā personāla vidus. Padomes sekretārs protokolē Padomes sēdes, sagatavo un 

uztur dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

32. Jautājumus par kandidātu virzīšanu Fakultātes Domei vēlēšanām Institūta direktora amatā un 

Institūta akadēmiskajos amatos, Padomei ir tiesības izskatīt, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 

balsstiesīgo Padomes locekļu. 

33. Padomes kompetencē ir: 

33.1. lemt par Institūta struktūru un darba organizāciju, komisiju un darba grupu izveidošanu 

noteiktu uzdevumu veikšanai un to sastāvu, kā arī zinātnisko pētījumu virzieniem; 

33.2. izskatīt un apstiprināt Institūta direktora iesniegtās gada darba atskaites; 

33.3. izstrādāt priekšlikumus par finansējuma un materiālo resursu izmantošanas principiem un 

sadalījumu pētniecības projektiem un to pārvaldības nodrošinājumam Fakultātes budžeta 

noteiktajos ietvaros un LU noteiktajā kārtībā;  

33.4. pēc Institūta direktora priekšlikuma, izskatīt un apstiprināt Institūta piesaistītā un tam piešķirtā 

finansējuma izmantošanu, novērtēt veikto pētniecisko projektu izpildi Institūtā; 

33.5. piedalīties Fakultātes realizēto doktorantūras programmu darbības analīzē un izvērtēšanā un 

nepieciešamības gadījumā veicināt cilvēku un finanšu resursu piesaisti to realizācijai; 

33.6. piedalīties Fakultātes pētnieciskā darba stratēģisko un gada plānu izstrādāšanā; 

33.7. piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā pētniecības darba attīstībai LU.  

34. Padomei ir tiesības ierosināt Fakultātes Domei: 

34.1. jautājumus par Institūta doktora studiju programmu un skolu atvēršanu, pārveidošanu un 

slēgšanu; 

34.2. jautājumus par reglamentējošu dokumentu izstrādi un apstiprināšanu, kas nepieciešami 

pētniecības procesa organizēšanai un kvalitātes nodrošināšanai; 

34.3. priekšlikumus par Institūta direktora, Institūta struktūrvienību vadītāju un Institūta akadēmiskā 

personāla kandidātu ievēlēšanu; 

34.4. priekšlikumu par Institūta direktora atsaukšanu, ja to pieprasa vismaz 2/3 balsstiesīgo Padomes 

locekļu; 

34.5. Institūta nolikuma, Institūta struktūrvienību nolikumu un to grozījumu apstiprināšanu; 

34.6. lēmumu par Institūta struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju; 

34.7. jautājumus par Institūta reorganizāciju un likvidāciju. 

35. Institūta direktors īsteno Institūta vispārējo administratīvo vadību. Institūta direktoru atklāta 

konkursa kārtībā uz 4 gadiem un ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas ievēl Fakultātes Dome. 

36. Konkursu uz Institūta direktora amatu izsludina vismaz 2 mēnešus pirms līdzšinējā direktora 

pilnvaru beigām. 

37. Institūta direktors par savu darbību ir atbildīgs Fakultātes dekānam, Domei un Padomei. Institūta 

direktors Padomei ne retāk kā reizi gadā sniedz atskaiti par Institūta darbu. 
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38. Institūta direktors bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Institūtu tā attiecībās ar citām LU 

struktūrvienībām, valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām robežās, 

kādas nosaka LU Satversme, Fakultātes Domes lēmumi un šis Nolikums. 

39. Institūta direktors:  

39.1. organizē un pārrauga Institūta darbu; 

39.2. pārrauga zinātniskā darba organizēšanu; 

39.3. koordinē Institūta struktūrvienību darba izpildi; 

39.4. koordinē Institūta darbu ar citām Fakultātes un LU struktūrvienībām, kā arī valsts un 

sabiedriskajām institūcijām un fiziskām personām ārpus LU; 

39.5. sagatavo Institūta budžeta projektu un iesniedz Padomei akceptēšanai, ziņo tai par budžeta 

izpildi; 

39.6. rūpējas par finanšu resursu piesaistīšanu Institūta darbības nodrošināšanai un attīstīšanai; 

39.7. apstiprina akadēmiskā personāla individuālās darba slodzes; 

39.8. nosaka zinātni apkalpojošā personāla darba pienākumu sadali, kontrolē to izpildi;  

39.9. sagatavo motivētus ierosinājumus par darbinieku atalgojumu, amata vienību skaitu, personāla 

pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba un citus ar darbiniekiem saistītus jautājumus 

Fakultātes dekānam; 

39.10. piedalās Fakultātes pētniecības darba taktisko jautājumu izlemšanā un piedalās Fakultātes 

nodaļu un akadēmiskā personāla pieteikto un veikto pētniecības projektu izvērtēšanā, kas tiek 

realizēti par Fakultātes kopējiem līdzekļiem; 

39.11. iesniedz Padomei novērtējumu par veikto pētniecisko projektu izpildi Institūtā; 

39.12. pārvalda projektus, kas Fakultātē tiek realizēti pēc Institūta iniciatīvas un piesaistītajiem 

līdzekļiem; 

39.13. koordinē Institūta pētnieciskā darba virzienus un veidus ar Fakultātes realizētajām 

akadēmiskajām bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām; 

39.14. seko Fakultātes pētnieciskajam darbam ar citu Latvijas pētniecības institūciju aktivitātēm un 

veicina integrētu pētniecības projektu realizāciju; 

39.15. organizē investīciju piesaisti pētnieciskajai darbībai; 

39.16. veicina lietišķu sadarbību un savstarpējo izpratni, Institūta personāla un studentu radošu 

aktivitāti un profesionālu izaugsmi; 

39.17. veic citas darbības, kuras veicina Institūta attīstību. 

40. /Svītrots ar LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmumu Nr.22-3/42./ 
41. /Svītrots ar LU BVEF Domes 06.04.2021. lēmumu Nr.22-3/42./ 
42. Institūta direktors atbild par: 

42.1. LV un LU normatīvo aktu, LU vadības, Padomes, Fakultātes Domes, dekāna, prodekānu un 

izpilddirektora lēmumu ievērošanu Institūta darbībā; 

42.2. Padomes izstrādātās pētniecības stratēģijas realizāciju, pētniecības projektu realizācijas gaitas 

un rezultātu novērtēšanas organizāciju, kā arī par intelektuālo un finanšu resursu piesaisti; 

42.3. Institūta uzdevumu un personāla darba pienākumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi; 

42.4. Institūta rīcībā esošo resursu likumīgu, lietderīgu un racionālu izmantošanu.  

 

VI FINANSĒŠANAS AVOTI, TO IZLIETOŠANA UN KONTROLE 

43. Institūta pamata finansēšanas avoti ir: 

43.1. valsts budžeta dotācija zinātniskajiem institūtiem; 

43.2. LU noteiktajā kārtībā Fakultātes piešķirtais finansējums; 

43.3. Latvijas Zinātnes padomes mērķa finansējums pētnieciskajai darbībai; 

43.4. ienākumi no zinātnisko līgumdarbu veikšanas; 
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43.5. projektu līdzekļi un citi zinātnes finansējuma avoti; 

43.6. ziedojumi un dāvinājumi; 

43.7. citi likumdošanā paredzētie finansēšanas avoti. 

44. Institūta manta veidojas no mantas, ko tam nodevusi valdījumā Fakultāte un ko tas ieguvis savas 

darbības rezultātā vai uz cita tiesiska pamata. Institūta manta ir LU īpašums. 

45. Institūts izmanto Institūta resursus LU un Fakultātes noteiktajā kārtībā. 

46. Institūta pārvaldījumā esošos līdzekļu izmantošanu kontrolē LU noteiktajā kārtībā. 

 

VII REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA 

47. Institūta reorganizāciju un likvidāciju var ierosināt LU rektors, dekāns, prodekāns, Fakultātes Dome 

un Institūta Padome.  

48. Lēmumu par Institūta reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Fakultātes Dome. Domē šāds lēmums 

tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Lēmums stājas spēkā pēc LU izdota rīkojuma. 

49. Institūta reorganizācija vai likvidēšana veicama LU un Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. 
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