
RTU Izdevniecības padomes 
Nolikums      

  
1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. RTU Izdevniecības padome ir RTU institūcija, kas izstrādā RTU izdevējdarbības 
stratēģiju un sniedz konsultācijas par stratēģijas īstenošanu, kā arī koordinē RTU 
Izdevniecības darbu.  
1.2. Izdevniecības padomes nolikumu apstiprina RTU Senāts.  
1.3. RTU Izdevniecības padomes sastāvu ar rīkojumu apstiprina RTU rektors. 
1.4. Izdevniecības padomes sastāvā ietilpst visu RTU fakultāšu pārstāvji, Mācību 
prorektora dienesta pārstāvis, Zinātņu prorektora dienesta pārstāvis, Zinātniskās 
bibliotēkas pārstāvis un RTU Izdevniecības vadītājs.  
1.5. RTU Izdevniecības padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz 3 (trīs) 
gadiem ievēlē RTU Izdevniecības padomes locekļi un apstiprina RTU rektors.  
1.6. RTU Izdevniecības padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām, RTU Satversmi, RTU Izdevniecības nolikumu un šo 
nolikumu.  
  
2. RTU Izdevniecības padomes darbības mērķi un uzdevumi  
2.1. RTU Izdevniecības padomes darbības mērķis ir izstrādāt un apstiprināt vienotu 
RTU izdevējdarbības attīstības stratēģiju, lai optimizētu RTU Izdevniecības darbu, 
veicinātu mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un citu izdevumu laicīgu un 
kvalitatīvu izdošanu.  
2.2. RTU Izdevniecības padomes galvenie uzdevumi:   
2.2.1. Izstrādāt RTU ieteikumus RTU Senāta lēmumiem par stratēģiskiem RTU 
izdevējdarbības attīstības jautājumiem.  
2.2.2. Koordinēt RTU Izdevniecības un RTU fakultāšu autoru sadarbību.  
2.2.3. Konsultēt un palīdzēt risināt jautājumus, saistītus ar Autortiesību likumu.  
2.2.4.  Sagatavot priekšlikumus RTU vadībai RTU izdevējdarbības jautājumu 
risināšanai. 
2.2.5.Veicināt RTU izdevumu reklāmu, iekļaušanu starptautiskajās datu bāzēs.  
2.2.6. Risināt jautājumus, saistītus ar RTU Izdevniecības resursu izmantošanu Eiropas 
Savienības un citu starptautisko institūciju līdzfinansētos projektos. 

  
3. RTU Izdevniecības padomes darbība  
3.1. RTU Izdevniecības padomes darbību organizē un vada tās priekšsēdētājs, bet viņa 
prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks. 
 3.2. RTU Izdevniecības padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs ne retāk kā divas 
reizes gadā. Vienā no sēdēm RTU Izdevniecība sniedz darba pārskatu.    
3.3. RTU Izdevniecības padome savas pilnvaras realizē sagatavotu priekšlikumu un 
lēmumu projektu formā. Tos pieņem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu.  
3.4. Padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.                            
3.5. RTU Izdevniecības padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par priekšlikuma 
iesniegšanu RTU Senātam RTU Izdevniecības padomes vārdā, ja tās sēdē piedalās ne 
mazāk par pusi no RTU Izdevniecības padomes locekļiem un klātesošie RTU 
Izdevniecības padomes locekļi priekšlikumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.  
3.6. Priekšlikumu izstrādāšanai un citu jautājumu apspriešanai, kā arī lēmumu 
pieņemšanai RTU Izdevniecības padomes locekļi var izmantot elektroniskos saziņas 
līdzekļus.  
  
4. RTU Izdevniecības padomes darbības laiks  
RTU Izdevniecības padomes darbības sākumu un izbeigšanu nosaka RTU Senāta 
lēmumi. 


