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1.  Vispārīgie noteikumi 

1.1.  LSPA Izdevniecības lietu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir patstāvīga 

institūcija, kuras personālsastāvs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām, LSPA Satversmi un šo nolikumu. 

1.2.  Komisiju, ne mazāk kā 5 cilvēku sastāvā, izveido un apstiprina ar rektora 

rīkojumu. Komisijā ietilpst: studiju prorektors, zinātņu prorektors, Sporta nozares 

bibliotēkas pārstāvis, Pavairošanas biroja vadītājs, administrācijas, akadēmiskā 

personāla un studentu pašpārvaldes pārstāvis.  

1.3.  Komisijas darbā bez balsstiesībām kā eksperti var piedalīties arī citi LSPA 

darbinieki.  

 

2.  Komisijas darbības mērķis un uzdevumi 

2.1. Mērķis – organizēt un sekmēt LSPA autoru sagatavoto un iesniegto mācību 

līdzekļu,  metodisko darbu un citu izdevumu kvalitatīvu izdošanu. 

2.2. Uzdevumi: 

2.2.1. izskatīt kompetencei atbilstošus jautājumus un priekšlikumus; 

2.2.2.ierosināt priekšlikumu izvērtēšanu Senātā. 

 

3.  Komisijas kompetences 

Komisija: 

3.1. Vērtē LSPA docētāju izstrādāto mācību līdzekļu, metodisko un zinātnisko darbu 

atbilstību studiju programmu, zinātniskās pētniecības un noteiktajām 

noformēšanas prasībām, nepieciešamības gadījumā pieaicinot attiecīgās jomas 

ekspertus, un organizē darbu izdošanu LSPA Pavairošanas birojā. 

3.2.   Apstiprina  (arī atkārtotu izdevumu) tirāžas apjomu, ievērojot darbu iesniegšanas 

kārtību. 

3.3.   Izvērtē un apstiprina ikgadējos LSPA izdevējdarbības pārskatus. 

3.4. Izstrādā ieteikumus LSPA Senāta lēmumiem par izdevējdarbības attīstības 

jautājumiem. 

 

4. Darba organizācija 

4.1. Komisijas personālsastāva pienākumi: 

4.2.1. Komisijas vadītājs (vadītāja vietnieks): 

 vada Komisijas darbu un organizē Komisijas sēdes (atbilstoši 

nepieciešamībai); 
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 piedalās Senāta debatēs jautājumos par Komisijas lēmumiem/projektiem  

un izdevniecības lietām LSPA; 

 nepieciešamības gadījumā iesniegtā darba satura izskatīšanā iesaista 

atbilstošas kvalifikācijas ekspertus/konsultantus; 

 seko normatīvo aktu prasību izpildei. 

4.2.2. Komisijas sekretārs: 

 veic Komisijas vērtēšanai iesniegto darbu reģistrēšanu; 

 kontrolē darba tehniskā noformējuma atbilstību izstrādātajām prasībām 

(saskaņojot ar Pavairošanas biroja vadītāju); 

 nodrošina Pavairošanas birojā iespiesto darbu uzskaiti, izsniegšanu, 

Obligāto eksemplāru un gada izdevējdarbības pārskatu nosūtīšanu Latvijas 

Nacionālajai bibliotēkai; 

 protokolē Komisijas sēdes un kārto Komisijas dokumentāciju. 

4.2.3. Komisijas locekļi: 

 Sporta nozares bibliotēkas pārstāvis informē par esošajiem iespieddarbu 

resursiem, izsaka priekšlikumus atkārtotu vai jaunu (papildinātu) 

izdevumu izstrādes nepieciešamībai; 

 Pavairošanas biroja vadītājs informē par iespieddarbu izdošanas gaitu un 

tehniskajām iespējām; 

 Izsaka priekšlikumus par LSPA docētāju izstrādāto mācību līdzekļu, 

metodisko un zinātnisko darbu atbilstību studiju programmu, zinātniskās 

pētniecības un noteiktajām noformēšanas prasībām. 

4.2. Komisija darbojas patstāvīgi un ir neatkarīga savā darbībā, neviens nav tiesīgs 

iejaukties vai ietekmēt tās darbu. 

4.3. Komisijas darbs notiek sēdēs. Sēdes sasauc Komisijas vadītājs, informējot par to 

Komisijas locekļus personīgi vai nosūtot paziņojumu pa e-pastu ne vēlāk kā 3 

darba dienas pirms sēdes. 

4.4. Komisijas sēdes vada Komisijas vadītājs, bet viņa prombūtnē vada Komisijas 

vadītāja vietnieks. 

4.5. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs locekļi. 

4.6. Komisija pieņem lēmumus atklāti balsojot, lēmums atzīstams par pieņemtu, ja par 

to nobalsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem locekļiem. Vienāda balsu skaita 

gadījumā izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. 

4.7. Komisijas sēžu protokolu oriģināli glabājas Komisijas lietvedībā saskaņā ar LSPA 

apstiprināto nomenklatūru. 

 

5. Nolikuma pieņemšanas un grozīšanas kārtība 

5.1. Komisija par savu darbu reizi gadā atskaitās Senātā. 

5.2. Komisijas nolikums un grozījumi stājas spēkā pēc apstiprināšanas LSPA Senātā. 

5.3. Uzskatīt par spēku zaudējušu LSPA Mācību līdzekļu un metodisko darbu 

izdevniecības komisijas nolikumu (apstiprināts LSPA Senātā 04.12.1998.).  
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