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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Mācību grāmatu un līdzekļu izdošanas finansēšana notiek ar Domes lēmumu apstiprinātā
fakultātes budžeta ietvaros.
1.2. LF no budžeta līdzekļiem atbalsta tikai tipogrāfiski pavairotas mācību grāmatas vai
mācību līdzekļus, kuri bez maksas tiks nodoti ievietošanai LLU bibliotēkas fondos ne mazāk
kā 50 eksemplāros.
1.3. Par atbalstāmo grāmatu skaitu un finansējuma apjomu gadā Dome lemj, apstiprinot LF
finanšu līdzekļu izlietojuma tāmi.
1.4. Maksimālais vienai mācību grāmatai piešķiramais finansējums ir līdz 1000 EUR, bet
mācību līdzeklim – līdz 500 EUR.
1.5. Par manuskripta atbilstību mācību grāmatas vai mācību līdzekļa statusam lemj LLU LF
Mācību metodiskā komisija.
1.6. Mācību grāmatu vai līdzekli ir recenzējuši vismaz 3 recenzenti, no kuriem viens ir studiju
programmas apakšvirziena vadītājs. Recenzentu personālijas ir atbalstījusi LF Mācību
metodiskā komisija.
1.7. Mācību grāmata vai mācību līdzeklis ir literāri rediģēts, un redaktora vārds tiek norādīts
prettitulā.
2. Finansējuma pieteikums un vērtēšanas kritēriji
2.1. Lai pretendētu uz finasējumu mācību grāmatas vai līdzekļa izdošanai, autors fakultātes
dekānam iesniedz
2.1.1. pieteikumu ar pamatojumu par grāmatas nepieciešamību;
2.1.2. vismaz trīs recenzijas;
2.1.3. grāmatas manuskriptu, kurš jau ir izlabots atbilstoši recenzentu ieteikumiem;
2.1.4. aptuveno grāmatas izdošanas tāmi.
2.2. Priekšlikumus Domei par grāmatas vai studiju materiāla finansēšanu (vai finansējuma
atteikumu) sagatavo LF Mācību metodiskā komisija.
2.3. Manuskripta vērtēšanas kritēriji
2.3.1. grāmatas (mācību līdzekļa) nepieciešamība;
2.3.2. recenzijas ir pozitīvas vai arī tajās norādītie trūkumi ir novērsti;
2.3.3. manuskripts ir literāri rediģēts;
2.3.4. teksta, iekļautās informācijas, attēlu vai citu objektu pārpublicēšana atbilst
autortiesības reglamentējošiem dokumentiem;
2.3.5. priekšroka dodama autoriem, kas vēl ne reizi nav saņēmuši atbalstu un atbilst
iepriekšminētajiem nosacījumiem;
2.3.6. iespiestās grāmatas (mācību līdzekļa) prettitulā ir jābūt norādei, ka izdevums ir
sagatavots ar LLU LF finansiālu atbalstu.

