
SENĀTA LĒMUMS 
RTU Senāta 2013.gada 23. septembra sēde (protokols Nr.572) 

  
Par Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecības nolikuma 

apstiprināšanu jaunā redakcijā 
  
Senāts nolemj: 
1. mainīt nosaukumu „RTU Izdevniecība” uz „Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecība”; 
2. apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecības nolikumu jaunā redakcijā (pielikumā);
3. atzīt par spēku zaudējušu Senāta 2010. gada 22. februāra Senāta sēdē (protokols Nr. 538) 
apstiprināto RTU Izdevniecības nolikumu. 
  
  

Apstiprināts 
2013. gada 23. septembra Senāta sēdē 

(protokollēmums Nr.572) 
  

Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecības nolikums 
  
1. Vispārīgie jautājumi 
1.1.  Rīgas  Tehniskās  universitātes  Izdevniecība  (turpmāk  Izdevniecība)  ir  atsevišķa
struktūrvienība RTU Zinātņu prorektora dienesta sastāvā. 
1.2. Izdevniecība ir tiešā RTU zinātņu prorektora pakļautībā. 
1.3. Izdevniecība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem,
RTU Satversmi,  šo nolikumu un citiem Izdevniecībai saistošiem RTU iekšējiem normatīviem
aktiem. 
1.4. Izdevniecības budžetu veido RTU piešķirtais finansējums un citi ieņēmumi (līgumi, projekti,
granti u.c.) atbilstoši RTU Satversmei un RTU noteiktajai kārtībai. 
1.5. Izdevniecība darbojas RTU telpās, izmanto RTU aprīkojumu un saņem veicamajam darbam
atbilstošu  infrastruktūras  (elektrība,  siltumapgāde  u.tml.)  nodrošinājumu.  Telpu  uzturēšanu,
maksu  par  siltumu,  elektroenerģiju  un  citus  saimnieciskos  jautājumus  Izdevniecība  risina
atbilstoši RTU pieņemtajai kārtībai. 
1.6. Izdevniecības nosaukums citās valodās: 
angļu valodā – Riga Technical University Press, 
vācu valodā - Verlag der Technischen Universität Riga, 
krievu valodā - Издательство Рижского технического университета. 
1.7. Izdevniecības adrese ir: Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658, Latvija. 
  
2. Izdevniecības struktūra un pārvalde 
2.1. Izdevniecību darbu vada tās direktors. 
2.2. Izdevniecības darbību koordinē RTU Izdevniecības padome, kas saskaņā ar Izdevniecības
padomes nolikumu, izstrādā RTU akadēmiskās un zinātniskās izdevējdarbības stratēģiju, lemj
par akadēmiskās un zinātniskās izdevējdarbības stratēģiskajiem jautājumiem. 
  
3. Izdevniecības mērķis un uzdevumi 
3.1.  Izdevniecības mērķis,  atbilstoši  RTU Izdevniecības padomes izstrādātai  un apstiprinātai
stratēģijai,  ir publicēt un izplatīt  akadēmisko un zinātnisko literatūru, veicināt RTU personāla
publikāciju  indeksēšanu  starptautiskās  datu  bāzēs,  vienlaicīgi  ceļot  RTU  prestižu  un
atpazīstamību. 
3.2. Izdevniecības galvenie uzdevumi: 
3.2.1.  plānot,  organizēt  un  īstenot  izdevējdarbību  atbilstoši  mūsdienīgai  starptautiskai
universitāšu izdevējdarbības praksei un attīstības tendencēm; 
3.2.2. izstrādāt un iesniegt RTU Zinātņu prorektora dienestam, RTU Izdevniecības padomei un
RTU administrācijai priekšlikumus par Izdevniecības darba pilnveidošanu; 
3.2.3.  nodrošināt  visus  ar  izdevumu  izdošanu  saistīto  darbu  (metadatu  aprakstīšanu,
autentiskuma pārbaudi,  tulkošanu,  rediģēšanu,  maketēšanu  u.c.)  un  noformējuma atbilstību



starptautiskajiem standartiem; 
3.2.4.  veikt  regulāru  tirgus  izpēti  par  akadēmiskās  literatūras  pieprasījumu  un  aktualitātēm
izdevējdarbības  tirgū,  izstrādāt  ieteikumus  autoriem  jaunu  izdevumu  sagatavošanai,  ieteikt
publicēšanai  jaunus  akadēmiskos  un  zinātniskos  izdevumus  atbilstoši  tirgus  attīstības
tendencēm un pieprasījumam; 
3.2.5.  konsultēt  autorus un redkolēģijas par  Autortiesību likuma prasībām, Rīgas Tehniskās
universitātes Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas politikas ievērošanu, kā
arī par literatūras recenzēšanas principiem Izdevniecībā publicētajos izdevumos; 
3.2.6. nodrošināt publicēšanai iesniegto akadēmisko un zinātnisko publikāciju plaģiāta kontroli
un  neveikt  zinātnisko  un  akadēmisko  izdevumu publicēšanu,  ja  tiek  konstatēti  autortiesību,
ētikas vai citi pārkāpumi, kas var negatīvi ietekmēt RTU prestižu Latvijas un starptautiskā tirgū; 
3.2.7.  izstrādāt  un  pilnveidot  metodiskos  norādījumus  izdošanai  paredzēto  materiālu
mūsdienīgai noformēšanai un iepazīstināt ar tiem autorus, redkolēģijas un par RTU darbiniekus;
3.2.8. sniegt izdevējdarbības pakalpojumus saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar autoriem un
struktūrvienībām  (tulkošana,  rediģēšana,  maketēšana,  dizains,  elektroniskā  izdošana,
iespieddarbi u.c.); 
3.2.9.  sadarboties  ar  ISBN,  ISSN  aģentūrām  Latvijā  un  citām  organizācijām  izdevumu
reģistrēšanai. Sadarboties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un citām institūcijām, lai nodrošinātu
kontroleksemplāru nodošanu; 
3.2.10. veicināt RTU izdevumu iekļaušanu starptautiskajās zinātniskās literatūras datu bāzēs; 
3.2.11.  slēgt  līgumus  par  Izdevniecībā  sagatavoto  akadēmisko  un  zinātnisko  izdevumu
realizāciju  tirdzniecības  vietās,  nodrošināt  ar  izdevumu  realizāciju  saistīto  finanšu  resursu
administrēšanu, tai skaitā autoratlīdzību izmaksu; 
3.2.12. popularizēt Izdevniecības pakalpojumus un izdevumus RTU mājas lapā, un citos RTU
elektroniskajos  medijos.  Veikt  starptautisko  sadarbību  izdevniecības  darbībai  atbilstošajās
jomās, reklamēt Izdevniecību vietējos un starptautiskos pasākumos. 
  
4. Izdevniecības direktora pienākumi 
4.1. Vadīt Izdevniecību atbilstoši mūsdienīgai universitāšu izdevējdarbības praksei un attīstības
tendencēm un atbildēt par tās darbību. 
4.2. Sekot līdzi jaunākajām attīstības tendencēm akadēmisko un zinātnisko publikāciju izdošanā
un popularizēšanā. 
4.3. Veikt Izdevniecības finanšu plānošanu, ienākumu un izdevumu uzskaiti un finanšu resursu
piesaisti. 
4.4. Ne retāk kā reizi  gadā sniegt RTU Izdevniecības padomei un pakļautības kārtībā RTU
vadībai atskaites par: 
4.4.1. veikto darba apjomu; 
4.4.2. finansējuma avotiem, finansējuma izlietojumu. 
4.5.  Noteikt  Izdevniecības darbinieku kompetenču apjomu un pienākumus,  sagatavot  amata
aprakstus. 
  
5. Likvidācijas kārtība 
Izdevniecību izveido, reorganizē un likvidē ar RTU Senāta lēmumu. 
  
Senāta priekšsēdētājas vietnieks M. Dobelis 
 
  Sagatavoja L. Gaile 
  
 


