SENĀTA LĒMUMS
no RTU 2005. gada 12. decembra Senāta sēdes (protokols Nr.500)
Par RTU Valodu institūta nolikumu
Apstiprināt RTU Valodu institūta nolikumu.
“Pieņemts”
Institūta padomes pilnsapulcē
2005. g. 14. novembrī
protokols Nr.12
Sapulces vadītāja: L.Iļjinska
RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES
VALODU INSTITŪTA
NOLIKUMS
1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Rīgas Tehniskās universitātes (tālāk tekstā - RTU) Valodu institūts (saīsināti INSTITŪTS) ir RTU
patstāvīga struktūrvienība.
1.2. INSTITŪTA adrese ir Rīgā, Meža iela 1/1, 4. stāvs.
1.3. INSTITŪTA darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, RTU Satversme, RTU Senāta
un RTU Rektora rīkojumi, Valodu institūta Padomes lēmumi, un šis Nolikums.
1.4. INSTITŪTU dibina un likvidē ar RTU Senāta lēmumu pēc Valodu institūta Padomes ieteikuma.
INSTITŪTA Nolikumu, kā arī tā turpmākos papildinājumus un grozījumus, apstiprina RTU Senāts pēc
Valodu institūta Padomes ieteikuma.
1.5. INSTITŪTS savas kompetences ietvaros veic zinātnisko, mācību, metodisko un saimniecisko
darbību, kā arī nodrošina studiju programmu izpildi.
1.6. INSTITŪTU vada Direktors un Padome.
1.7. INSTITŪTAM ir savs zīmogs un simbolika.
1.8. INSTITŪTA nosaukums citās valodās:
- angļu: Institute of Languages of RTU;
- krievu: Институт языковедения;
- vācu: Spracheninstitut der TU Riga.
2. INSTITŪTA darbības mērķis un galvenie uzdevumi
2.1. INSTITŪTA darbības mērķis – veikt aktīvu zinātnisku darbību; nodrošināt kvalitatīvu valsts valodas
un svešvalodu speciālo kursu apmācību RTU akadēmisko un profesionālo studiju programmu ietvaros, kā
arī realizēt studiju programmas “ Tehniskā tulkošana” izpildi.
2.2. INSTITŪTA galvenie uzdevumi:
- attīstīt zinātnisko darbību;
- nodrošināt studiju procesa kvalitātes atbilstību pasaules vadošo tehnisko universitāšu līmenim;
- izstrādāt un rekomendēt apstiprināšanai studiju programmas un plānus;
- piesaistīt finansu līdzekļus izpildot vietējos un starptautiskos zinātniskos projektus;
- rūpēties par pedagoģiskā, zinātniskā un tehniskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un paaudžu
maiņu;
- sagatavot priekšlikumus par INSTITŪTA mācību priekšmetu izmantošanu citās RTU un Latvijas
augstskolu studiju programmās;
- organizēt sadarbību ar RTU struktūrvienībām, Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem,
ārvalstu augstskolām un zinātniskās pētniecības organizācijām;
- nodrošināt studējošo lietvedību INSTITŪTA pārziņā esošajās studiju programmās;
- sadarboties ar ražošanas uzņēmumiem zinātniski tehnisko uzdevumu īstenošanā;
- veikt ražošanas uzņēmumu, firmu un citu organizāciju speciālistu apmācīšanu un pārkvalificēšanu;
3. INSTITŪTA tiesības

3.1. INSTITŪTS ir tiesisks veikt sekojošas darbības:
- izstrādāt un iesniegt RTU administrācijai un Senātam izskatīšanai priekšlikumus par mācību procesa un
zinātniskā darba pilnveidošanu;
- izstrādāt un rekomendēt apstiprināšanai studiju programmas un studiju plānus;
- vēlēt asistentus, lektorus un docentus;
- rekomendēt mācību, metodiskos, zinātniskos u.c. veida darbus publicēšanai;
- veikt finansu resursu piesaisti (starptautiskie projekti, granti, līgumdarbi, ziedojumi u.c.).
3.2. Institūts ir tiesīgs reklamēt savas studiju programmas un zinātniskās izstrādes vietējos un
starptautiskos forumos.
4. INSTITŪTA struktūra
4.1. INSTITŪTA sastāvā ietilpst sekojošas struktūrvienības:
- RTU Latviešu valodas profesora grupa;
- RTU Angļu valodas profesora grupa;
- RTU Vācu valodas profesora grupa.
4.2. Valodu institūta kolektīvu veido mācību spēki, speciālisti un mācību palīgpersonāls.
4.3. Valodu institūta sastāvā ietilpst apakšvienības, kas nodrošina VI darbību:
- Metodiskie kabineti;
- Datoru klase.
4.4. INSTITŪTA struktūra var tikt papildināta, pievienojot jaunas RTU struktūrvienības, kā arī veidojot
institūta filiāles uz neatkarīgu pētniecisku institūtu vai citu organizāciju bāzes ar ietilpstošo
struktūrvienību pievienošanu.
5. INSTITŪTA Padome
5.1. INSTITŪTA Padomi veido, ievērojot INSTITŪTA sastāvā ietilpstošo struktūrvienību pārstāvniecību.
Padomē ietilpst direktors, visu profesoru grupu vadītāji, profesori, docenti, plānotājs un viens vēlēts
loceklis no katras asociētās struktūrvienības.
5.2. Padomes priekšsēdētājs ir INSTITŪTA direktors.
5.3. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās 2/3 no tās locekļu skaita. Padomes sēdes tiek
protokolētas. Padome pieņem lēmumus atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu
sadalījuma gadījumā noteicošā ir institūta direktora balss.
5.4. Padomes funkcijas:
- izstrādā INSTITŪTA attīstības pamatvirzienus;
- izstrādā priekšlikumus INSTITŪTA struktūras veidošanai un izmaiņai;
- izstrādā šī Nolikuma izmaiņas un iesniedz RTU Senātam apstiprināšanai;
- izskata aktuālus zinātniskā un metodiskā darba jautājumus;
- ievēl docentus, lektorus un asistentus;
- veic studiju programmu un studiju plānu izskatīšanu, koordinē zinātniski pētniecisko darbību;
- koordinē studiju programmu izpildi;
- saskaņo kopējos naudas līdzekļus INSTITŪTA darba organizēšanai;
- nosaka INSTITŪTA iekšējās kārtības noteikumus un izskata to pārkāpumus.
6. INSTITŪTA direktors
6.1. INSTITŪTA direktoru atklāta konkursa kārtībā ievēl RTU Senāts uz 5 gadiem.
6.2. Direktora amata kandidāti pirms vēlēšanām iesniedz Valodu institūta Padomei un RTU rektoram
INSTITŪTA attīstības koncepciju.
6.3. RTU rektors slēdz darba līgumu ar ievēlēto INSTITŪTA direktoru uz ievēlēšanas laiku.
6.4. INSTITŪTA direktora darba pienākumi:
- operatīvi vadīt un atbildēt par INSTITŪTA darbību;
- organizēt INSTITŪTA Padomes lēmumu izpildi;
- izvirzīt Direktora vietnieka (-u) kandidatūru (-as);
- koordinēt zinātnisko un metodisko jautājumu risināšanu;
- atbildēt par algas fonda izlietošanu, noteikt darbinieku algu piemaksas piešķirtā algu fonda ietvaros;
- nosacīt darbinieku pienākumus;
- koordinēt un kontrolēt INSTITŪTA struktūrvienību darbību;
- pārstāvēt INSTITŪTU RTU administratīvajās institūcijās;

- sniegt atskaites par INSTITŪTA darba rezultātiem INSTITŪTA Padomē, RTU Rektoram;
- apstiprināt INSTITŪTA iekšējās kārtības noteikumus.
6.5. Profesora grupu vadītāji:
- plāno savas struktūrvienības darbu;
- nodrošina mācību procesu visos apmācības līmeņos;
- rūpējas par pedagoģisko un zinātnisko darbinieku izaugsmi;
- nodrošina metodisko izdevumu sagatavošanu;
- rūpējas par mācību un zinātniskā darba materiāli-tehniskās bāzes nodrošinājumu;
- apstiprina darbinieku individuālos darba plānus;
- pārvalda savas struktūrvienības finanses.
7. INSTITŪTA direktora vietnieki
7.1. INSTITŪTA direktoram var būt vietnieks (-i).
7.2. INSTITŪTA direktora vietnieku (-us), pēc direktora ieteikuma apstiprina Valodu institūta Padome.
Direktora vietniekam (-iem) pēc saskaņošanas ar RTU rektoru var tikt deleģētas institūta pirmās personas
paraksta tiesības, direktora atvaļinājuma, komandējuma, stažēšanās vai slimības laikā.
7.3. Direktora vietnieks (-i) izpilda direktora pienākumos ietilpstošo darbu daļu, kurus Padome un
direktors viņam (-iem) nosaka.
8. INSTITŪTA finanses un saimnieciskie jautājumi
8.1. INSTITŪTA finanses sastāv no:
- budžeta līdzekļu daļas atbilstoši RTU Senāta lēmumam;
- speclīdzekļu daļas, atbilstoši RTU noteiktajai kārtībai;
- citiem ienākumiem, atbilstoši RTU Satversmei (granti, sadarbības projekti, līgumdarbi, ziedojumi u.c.);
- papildasignējumiem, ko piešķir zinātniskā un metodiskā darba nodrošināšanai.
8.2. Finansu līdzekļi un pārvaldīšanā saņemtā īpašuma lietošana notiek atbilstoši LR likumdošanai, RTU
Satversmei un Senāta lēmumiem.
8.3. Saimnieciskos jautājumus (telpu uzturēšanu, maksu par siltumu, elektroenerģiju u.c.) INSTITŪTS
risina atbilstoši RTU pieņemtajai kārtībai.
8.4. Studiju programmas „Tehniskā tulkošana” lietvedību Valodu institūts kārto patstāvīgi.
9. INSTITŪTA darba samaksas kārtība
INSTITŪTA darbinieku apmaksa notiek iedalītā un nopelnītā finansējuma, kā arī LR likumdošanā
noteikto ierobežojumu ietvaros.
10. INSTITŪTA reorganizācijas un likvidācijas kārtība
INSTITŪTU izveido, reorganizē un likvidē ar RTU Senāta lēmumu pēc Valodu institūta Padomes
priekšlikuma.
Senāta priekšsēdētājs M.Knite
Gatavo: R.Kleine

