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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS
LEIDYBOS NUOSTATAI
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Leidybos nuostatai reglamentuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau –
Akademija) leidybos tikslus, funkcijas, leidybos organizavimą, koordinavimą ir finansavimą.
1.2. Akademija turi leidybos teises (Masinės informacijos priemonės steigimo liudijimas Nr.
1695), išduotas LR Teisingumo ministerijos Spaudos kontrolės valdybos 1993 m. gruodžio mėn. 23
d.
1.3. Akademijos leidybos tikslas – skatinti dėstytojų ir kitų akademinės bendruomenės narių
mokslinę, metodinę, kūrybinę veiklą, skleisti jos rezultatus knygų, žurnalų, natų leidinių forma.
1.4. Akademijos leidybos veiklos prioritetas – aprūpinti Akademijos studijų procesą
reikiamais leidiniais: vadovėliais, metodinėmis priemonėmis, pagalbine studijų medžiaga.
1.5. Akademijos leidybos procesą organizuoja bei vykdo Leidybos komitetas (toliau –
Komitetas) ir Leidybos centras (toliau – Centras).
1.6. Komitetas ir redakcinės kolegijos dirba visuomeniniais pagrindais.
1.7. Akademija leidžia tokius leidinius:
 mokslo monografijas, studijas;
 mokslo ir meno periodinius leidinius;
 mokslinių ir metodinių straipsnių, konferencijų pranešimų rinkinius, tezes;
 vadovėlius ir metodinius leidinius;
 enciklopedinius leidinius, terminų žodynus;
 garso ir vaizdo leidinius;
 natas;
 informacinius ir reklaminius leidinius;
 kitą literatūrą.
1.8. Akademijos leidinių finansavimo šaltiniai:
 valstybės biudžeto lėšos;
 Akademijos nuosavos lėšos;
 privačių fondų ir rėmėjų skiriamos lėšos;
 kitos lėšos.
1.9. Akademijos leidinių tiražas arba jo dalis yra Akademijos nuosavybė, jei kitaip
nenumatyta leidybos sutartyse.
1.10. Pagal galiojančią leidinių platinimo tvarką iš leidinio tiražo teikiami nemokami
privalomieji leidinio egzemplioriai Nacionalinei M. Mažvydo ir kitoms bibliotekoms, atskirais
atvejais (rėmėjų nurodymu) – viešosioms bibliotekoms.
1.11. Autorinės leidinių teisės priklauso Akademijai ir autoriui, su kuriuo pasirašomos
leidybos, autorinės ar licencinės sutartys.
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2. Leidybos komitetas
2.1. Komitetą sudaro ir jo pirmininką įsakymu skiria rektorius. Jį sudaro mokslo prorektorius,
Leidybos centro vadovas ir fakultetų atstovai.
2.2. Komiteto uždaviniai ir funkcijos:
 formuoti Akademijos leidybos politiką, nustatyti leidybos prioritetus, tvirtinti
perspektyvinius ir metinius leidybos planus, sekti jų įgyvendinimo eigą;
 nustatyti rankraščių pateikimo ir priėmimo leidybai tvarką;
 Centro teikimu tvirtinti naujų leidinių kainą;
 katedrai rekomendavus, tvirtinti parengtų rankraščių recenzentus, rekomenduoti
spaudai arba, esant reikalui, skirti papildomą rankraščio ekspertizę;
 svarstyti ir tvirtinti Centro metinę ataskaitą.
3. Leidybos centras
3.1. Centro veikla reglamentuota Leidybos centro nuostatuose.
3.2. Centro darbuotojų pareigybių funkcijos ir įgaliojimai aprašomi pareigybinėse
instrukcijose.
3.3. Leidybos centro darbuotojai:
3.3.1. priima ir registruoja paraiškas leidybai ir katedrų rekomendacijas, preliminariai
įvertina, ar rankraštis atitinka Akademijos leidybos tikslus ir parengimo reikalavimus;
3.3.2. iš pateiktų paraiškų sudaro metinius ir perspektyvinius leidybos planų projektus ir
teikia juos Komitetui;
3.3.3. vykdo Komiteto patvirtintus leidybos planus;
3.3.4. organizuoja ar vykdo į leidybos planą įtrauktų rankraščių redagavimo ir leidinių
maketavimo darbus, pateikia juos spaustuvėms, prižiūri spaudos darbų kokybę;
3.3.5. atlieka spaustuvės paslaugų įkainių apklausas, organizuoja viešuosius pirkimus,
rengia autorines ar paslaugų teikimo sutartis su leidybos darbams samdomais vykdytojais;
3.3.6. teikia siūlymus Komitetui dėl leidinių tiražo;
3.3.7. kartu su Komitetu, katedromis ir kitais Akademijos padaliniais ir leidinių autoriais
rūpinasi leidinių finansavimu, rengia paraiškas ir teikia atitinkamoms institucijoms (Lietuvos
mokslo tarybai, Lietuvos kultūros tarybai, įvairiems fondams ir kt.) dėl planuojamų leisti leidinių
finansavimo;
3.3.8. kreipiasi į Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centrą
dėl tarptautinio standartinio knygos, serialinio ar natų leidinio numerio (ISBN, ISSN, ISMN)
suteikimo ir dėl bibliografinio įrašo sudarymo leidiniams;
3.3.9. teikia Komitetui tvirtinti išleisto leidinio kainą;
3.3.10. organizuoja leidinių platinimą;
3.3.11. kartu su autoriais, redakcinėmis kolegijomis ar kitais Akademijos padaliniais
organizuoja leidinių prezentacijas, skleidžia informaciją apie išleistus leidinius.
4. Leidybos planavimas
4.1. Leidinių iniciatyvos teisę turi:
 katedros ir kiti Akademijos padaliniai;
 asmenys, kurių iniciatyva yra aprobuota katedros ar kito padalinio;
 Leidybos centras.
4.2. Leidybos paraiškos teikiamos Centrui iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. Išimties tvarka į
metinį planą gali būti papildomai įtraukti skubūs leidiniai (informaciniai, reprezentaciniai).
4.3. Iš pateiktų pasiūlymų Centras per mėnesį sudaro perspektyvinio leidybos plano projektą
bei metinio leidybos plano papildymo projektą ir teikia juos Komitetui. Planai sudaromi dvejiems
metams. Perspektyvinis planas tampa metiniu planu ir įgyvendinamas artimiausiais metais.
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5. Rankraščio rengimas, recenzavimas ir vertinimas
5.1. Leidinio rankraštį (spausdintą ir elektroninį variantą) autorius pateikia katedrai (ar kitam
LMTA padaliniui).
5.2. Katedra svarsto rankraščio išleidimo aktualumą ir reikalingumą bei teikia rekomendaciją
Leidybos komitetui, esant teigiamam įvertinimui – rekomenduoja recenzentus;
5.3. Katedrai rankraštį aprobavus, Centras įvertintina, ar rankraštis atitinka techninius
pateikimo reikalavimus, ir teikia savo vertinimą Komitetui.
5.4. Monografijos, vadovėliai, mokslo darbų rinkiniai, žodynai, žinynai, aprobuoti autorių
darbo vietose (katedrose, mokslo/studijų padaliniuose), papildomai nukreipiami recenzuoti dar bent
vienam mokslininkui, dirbančiam kitoje mokslo/studijų institucijoje.
5.6. Komitetas, atsižvelgęs į katedros/ padalinio siūlymą, įtraukia leidinį į perspektyvinį (ar
metinį) leidybos planą. Jei leidinį įvertinančios recenzijos yra nepakankamos, gali būti skiriamas
papildomas recenzentas.
6. Rankraščio redagavimas, maketavimas ir spausdinimas
6.1. Į leidybos planą įtrauktus rankraščius redaguoja Centro darbuotojas arba paslaugų
sutarties pagrindu – redaktorius lituanistas (lietuvių kalba). Rankraščio dalių užsienio kalbomis
parengimui pagal sutartis gali būti samdomi atskiri specialistai. Specifinius muzikinius dalykus
redaktorius derina su specialiuoju redaktoriumi (jei tokį paskiria Leidybos komitetas).
6.2. Redaktorius redaguoja ir rengia spaudai tekstus (taiso kalbą, stilių, tikslina bibliografiją,
skaito korektūrą).
6.3. Redaguotą rankraštį Centras suderina su autoriumi arba/ir su specialiuoju redaktoriumi
(jei yra – su redakcine kolegija) ir atiduoda kompiuteriniam maketui rengti. Parengus leidinio
maketą, autorius negali žymiai keisti teksto turinio, iliustracijų, literatūros sąrašo ir kt.
6.4. Leidinio maketavimu, apipavidalinimu, formatu, viršeliu, popieriaus parinkimu,
spausdinimu, atsižvelgdamas į autoriaus pageidavimus, rūpinasi Centro darbuotojai.
6.5. Rankraštyje turi būti visos reikalingos sudedamosios dalys: autorius (autoriai),
pavadinimas, anotacija ir/ar santrauka, pagrindinis tekstas, turinys, literatūros sąrašas ir kiti priedai.
Lentelės, iliustracijos, natos teikiamos atskirai pagal nustatytus reikalavimus. Tekstas turi būti
surinktas pagal leidybai keliamus reikalavimus.
6.6. Leidinio tiražą tvirtina Komitetas.
6.7. Skubių (proginių, reprezentacinių) leidinių rengimo tvarką, terminus ir apmokėjimą
rengėjams nustato Komitetas.
7. Leidinių platinimas
7.1. Akademijos leidinių platinimą koordinuoja Centras. Šią veiklą organizuoja Centro ar/ir
kiti rektoriaus paskirti Akademijos darbuotojai.
7.2. Iki 20 proc. leidinio tiražo perduodama Akademijos bibliotekai. Dalis tiražo parduodama
per prekybos įmones su jų nustatytu antkainiu. Likusi tiražo dalis parduodama Akademijoje
Komiteto patvirtinta kaina.
7.3. Iki 10 egzempliorių nurašymo aktu gali būti perduodama leidinio autoriui ar sudarytojui,
po 1 egzempliorių – kiekvienam straipsnių rinkinio, žurnalo ar kito leidinio autoriui ir recenzentui,
iki 10 leidinio egzempliorių gali būti perduodama autoriui pridėti prie ataskaitų, kitiems rėmėjams.
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