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LATVIJAS UNIVERSITĀTES
HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTES
ZINĀTNISKĀS PUBLICĒŠANĀS PAMATPRINCIPI
(saskaņā ar „Latvijas Universitātes zinātniskās publicēšanās un izdevējdarbības vadlīnijām”,
sk. LU Senāta 09.01.2017. lēmumu Nr. 68)
1. Vispārīgi principi
1.1. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) zinātniskās publicēšanās
pamatprincipi attiecas uz HZF akadēmisko un zinātnisko personālu; tie ieteicami arī
studentiem.
1.2. Zinātniska publikācija ir zinātnisks raksts, zinātniska monogrāfija, zinātnisku rakstu
krājums, zinātniska darba recenzija, referātu tēzes (arī kopsavilkums), sk. „Publikāciju
klasifikācijas un zinātniskās nozīmības līmeņa novērtēšanas kārtību” 09.10.2013. (LU
rektora rīkojums Nr.1/278 ar grozījumiem 2016. un 2017. g.), kā arī dokumenta
pielikumu „LU personāla publikāciju klasifikācijas un zinātniskās nozīmības līmeņa
novērtēšanas tabula”.
1.3. Viens no svarīgākajiem LU HZF stratēģiskajiem mērķiem ir zinātniskās izcilības
veicināšana HZF pārstāvētajās zinātnes nozarēs, palielinot zinātnisko publikāciju skaitu
starptautiskās citējamības datubāzēs (īpaši – SCOPUS, Web of Science, ERIH PLUS).
1.4. HZF zinātnisko publikāciju saturs atbilst HZF prioritārajam pētniecības virzienam.
1.5. HZF atbalsta zinātniskās publikācijas Latvijas zinātnei un kultūrai nozīmīgos zinātniskos
žurnālos un rakstu krājumos, kā arī zinātnisku monogrāfiju publicēšanu.
1.6. HZF atbalsta zinātniskās publikācijas ārvalstu zinātniskos izdevumos un apgādos.
1.7. HZF atbalsta referātus starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.
1.8. HZF atbalsta starptautisku zinātnisku konferenču rīkošanu u.c. ar zinātnes popularizēšanu
saistītus pasākumus.
2. HZF publicēšanās pamatprincipi
2.1. Publicēties periodiskos u.c. izdevumos, kuri vai kuru raksti iekļauti SCOPUS un/vai Web
of Science (vēlams Core Collection) datubāzē.
➢ https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/contentpolicy-and-selection
➢ https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/

2.2. Publicēties periodiskos izdevumos, kuri vai kuru raksti tiek iekļauti ERIH PLUS, EBSCO,
MLA International Bibliography u.c. datubāzēs.
➢ https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
➢ https://www.ebsco.com/
➢ https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography
2.3. Publicēties, ja iespējams, periodiskos u.c. izdevumos, kas tiek izdoti starptautiski
pazīstamos apgādos, piem., Cambridge University Press, Oxford University Press,
Edinburgh University Press, John Benjamins Publishing Company, Peter Lang, Routledge,
De Gruyter, Blackwell Publishers, Springer.
2.4. Publicēties periodiskos u.c. izdevumos, kam ir starptautiska redakcijas kolēģija, DOI
indekss (Digital Object Identifier / Digitālā objekta identifikators) un brīvpieejas formāts
(Open Access).
2.5. Publicējot monogrāfijas Latvijas zinātniskos apgādos, raudzīties, lai tās būtu recenzētas
(vismaz divu recenzentu) un recenzenti pārstāvētu zinātniskas institūcijas ārpus LU,
vislabāk ārzemju augstskolas u.c. zinātniskas iestādes.
3. Sadarbība
Lai veicinātu starptautisko sadarbību un LU HZF starptautisku atpazīstamību, publikācijas un
referāti, ja iespējams, veidojami arī sadarbībā ar citu valstu zinātniekiem.
4. Zinātnisko žurnālu un rakstu krājumu, zinātnisko monogrāfiju izdošana, dalība
konferencēs
4.1. HZF bāzes un snieguma finansējuma līdzekļi galvenokārt paredzēti zinātnisko publikāciju
izdošanai, kas tiek iekļauti starptautiskās citējamības datubāzēs.
4.2. HZF bāzes un snieguma finansējuma līdzekļi paredzēti zinātnisku monogrāfiju
publicēšanai.
4.3. HZF bāzes un snieguma finansējuma līdzekļi paredzēti dalībai, resp., referēšanai,
starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.
4.4. Zinātnisko žurnālu un rakstu krājumu u.c. izdevumu galvenais(-ā) redaktors(-e) vai
sastādītājs(-a) organizē izdevuma finansēšanu, kā arī rūpējas par izdevuma un/vai tā rakstu
iekļaušanu starptautiskās citējamības datubāzēs.
5. Zinātnisko u.c. publikāciju reģistrēšana LUIS
Katram HZF docētājam vai pētniekam ir pienākums savas zinātniskās publikācijas reģistrēt
LUIS sistēmā (sk. “Publikāciju klasifikācijas un zinātniskās nozīmības līmeņa novērtēšanas
kārtību LU” 09.10.2013., rīkojums Nr.1/278 ar grozījumiem 2016. un 2017. g.).
6. Publikācijas un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēma (NZDIS)
6.1. Katra LU docētāja un pētnieka publikācijas reizi gadā no LUIS tiek pārceltas uz NZDIS,
plašāk sk. https://sciencelatvia.lv/#/pub/home
6.2. Katram HZF docētājam un pētniekam vēlams reģistrēties NZDIS sistēmā, lai varētu
pārskatīt un precizēt savu zinātniskās darbības atspoguļojumu (t.sk. publikācijas), iegūt
Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības un piedalīties Latvijas Zinātnes padomes
ekspertu komisiju vēlēšanās.
6.3. Par LZP eksperta tiesību piešķiršanas kārtību sk. LR MK 09.07.2019. noteikumus Nr. 320:
https://likumi.lv/ta/id/308118-latvijas-zinatnes-padomes-ekspertu-tiesibu-pieskirsanasun-ekspertu-komisiju-izveides-kartiba

7. Reģistrēšanās SCOPUS, Web of Science, ORCID
7.1. Katram HZF docētājam vai pētniekam vēlams reģistrēties SCOPUS un Web of Science
datubāzē, lai labāk varētu pārskatīt un nepieciešamības gadījumā precizēt savu šais
datubāzēs iekļauto publikāciju klāstu.
➢ https://www.scopus.com/home.uri
➢ https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers
➢ https://www.biblioteka.lu.lv/resursi/abonetie-e-resursi/web-of-science/
7.2. Vēlams reģistrēties arī ORCID (Open Researcher and Contributor ID), kas ir unikāls
globāls pētnieka identifikators, sk. https://orcid.org/
7.3. Reģistrējoties SCOPUS, Web of Science un ORCID, katrs autors iegūst identifikācijas
vērtības (resp., numurus), kas tiek pieprasītas dažādu Latvijas un starptautisku projektu
iesniegšanā, kā arī tie norādāmi LUIS: Mans LUIS → Pētniecība → Publikācijas → Autora
identifikatori.
8. LU e-resursu repozitorijs
Katram HZF docētājam vai pētniekam vēlams savas publikācijas reģistrēt arī LU e-resursu
repozitorijā, plašāk sk. https://www.biblioteka.lu.lv/mekle-un-atrodi/lu-e-resursu-repozitorijs/
Saistītie dokumenti
1. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai
asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās
jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība, LR MK 25.02.2021. noteikumi Nr.
129:
https://likumi.lv/ta/id/321300-profesora-vai-asocieta-profesora-amatapretendenta-un-amata-esosa-profesora-vai-asocieta-profesora-zinatniskas-unpedagogiskas
2. Zinātniskās darbības likums (likumi.lv)
3. Valsts budžeta finansējums | Izglītības un zinātnes ministrija (izm.gov.lv)
4. Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem
(likumi.lv)
5. Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm Likumi.lv (lu.lv)
Sk.
arī
dažādus
normatīvos
aktus
Latvijas
https://lzp.gov.lv/sakums/par-mums/normativie-akti/
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