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Nolikums par atbalsta sniegšanu starptautisku zinātnisku publikāciju 
sagatavošanai 

 
 

Saskaņā ar 2021. gada 17. martā LU LFMI Zinātniskās padomes sēdē 
apstiprinātajiem LU LFMI amatu aprakstiem (ar 2022. gada 23. marta redakcionāliem 
labojumiem) katra pētnieka pienākums ir ievēlēšanas periodā iesniegt (pieņemti 
publicēšanai) divus rakstus ārvalstīs izdotos starptautiskos, recenzētos, Web of 
Science/SCOPUS datu bāzēs indeksētos izdevumos un vienu rakstu Latvijā izdotā Web 
of Science/SCOPUS datu bāzē indeksētā izdevumā vai vienu rakstu ārvalstīs izdotā 
Web of Science/SCOPUS datu bāzēs indeksētā izdevumā, ja izstrādāta zinātniskā 
monogrāfija; katra vadošā pētnieka pienākums ir ievēlēšanas periodā publicēt vai 
iesniegt (pieņemti publicēšanai) trīs rakstus ārvalstīs izdotos starptautiskos, recenzētos 
Web of Science/SCOPUS datu bāzēs indeksētos izdevumos vai vismaz divus rakstus 
ārvalstīs izdotos starptautiskos, recenzētos Web of Science/SCOPUS datu bāzēs 
indeksētos izdevumos un vienu rakstu starptautisku izdevniecību izdevumos, vai vienu 
rakstu ārvalstīs izdotā starptautiskā, recenzētā Web of Science/SCOPUS datubāzēs 
indeksētā izdevumā, ja izstrādāta zinātniskā monogrāfija. 

 
Kārtība, kādā sniedzams LU LFMI finansiālais atbalsts rakstu sagatavošanai: 

1) Šī nolikuma izpratnē par finansiāli atbalstāmiem tiek atzīti tikai tie raksti, 
kuru tulkošanas/rediģēšanas izdevumus nav bijis iespējams pilnībā segt no 
projektu līdzekļiem un kurus plānots iesniegt izdevumos, kas publicēti ārpus 
Latvijas. 

2) Raksta autors uzņemas atbildību par to, ka raksts ievēlēšanas periodā tiks 
iesniegts un pieņemts publicēšanai.  

3) LU LFMI Zinātniskā padome izvirza un apstiprina ekspertu katra 
pieteikuma novērtēšanai, kurš izvērtē raksta saturu, apjomu, iesniegšanas un 
publicēšanas termiņus, izvēlēto izdevumu un to, vai šis izdevums ir 
indeksēts kādā no minētajām datubāzēm un ir aktīvā statusā.  

4) Eksperts sniedz atzinumu Zinātniskajai padomei par nepieciešamību 
atbalstīt raksta sagatavošanu publicēšanai. 

5) Finansiālais atbalsts var ietvert izmaksas, kas paredzētas raksta tulkošanai 
vai rediģēšanai (ja raksts sagatavots svešvalodā). Izmaksas tulkošanai 
nepārsniedz 20 EUR par 1800 zīmēm, ietverot nodokļus; izmaksas 
rediģēšanai nepārsniedz 10 EUR par 1800 zīmēm, ietverot nodokļus. 

6) Zinātniskā padome pieņem lēmumu ieteikt vai neieteikt raksta 
sagatavošanas finansiālu atbalstīšanu. Galīgo lēmumu pieņem LU LFMI 
direktors. 

 
 

 


