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APSTIPRINĀTS 

Senāta sēdē  

25.03.2020. Prot. Nr. 20/1.1-07/03  

 

NOLIKUMS PAR AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU 

REZULTĀTU PUBLICĒŠANOS NOSACĪJUMIEM  

 

I. Vispārējie nosacījumi 

1.1. Šī nolikuma mērķis ir attīstīt Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (turpmāk tekstā – 

RISEBA vai Augstskola) akadēmiskā personāla (turpmāk tekstā – mācībspēks) akadēmisko un zinātnisko 

potenciālu, veicināt zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšanu akadēmiskos izdevumos, kā arī palielināt 

RISEBA mācībspēku citējamības indeksu.  

1.2. Šis nolikums regulē/nosaka RISEBA mācībspēku dalību un tās apmaksu starptautiskajās zinātniski-

pētnieciskajās un akadēmiskajās konferencēs, mākslas simpozijos, izstādēs, konkursos un audiovizuālo 

darbu festivālos (turpmāk tekstā Zinātniskā darba veicināšanas aktivitātes) Latvijā un ārvalstīs. 

II. Finanšu atbalsts RISEBA mācībspēku zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšanai  

2.1. RISEBA mācībspēks var pretendēt uz finanšu atbalstu, ja viņš nopublicēja savu zinātnisko pētījumu 

rezultātu augsti kotējamos akadēmiskos izdevumos vai ieguva galveno balvu mākslas simpozijos, 

izstādēs, konkursos un audiovizuālo darbu festivālos.  

2.2. Autoratlīdzības apmērs ir izklāstīts zemāk.  

2.2.1. Gadījumā, ja zinātniskais raksts tika iekļauts Konferences krājuma saturā (Conference 

Proceedings) un Konferences krājums tiek indeksēts vismaz vienā no zinātniskām datubāzēm 

Web of Science, SCOPUS, ERIH, ELSEVIER, RISEBA mācībspēks var pretendēt uz 

autoratlīdzību 400 eiro (četrsimt eiro) apmērā bruto;   

2.2.2. Gadījumā, ja mākslas simpozijā, izstādē, konkursā vai audiovizuālo darbu festivālā 

mācībspēks iegūst kādu no galvenajām godalgām, tad RISEBA mācībspēks iesniedz šī fakta 

apliecinājumu un var pretendēt uz  autoratlīdzību 400 eiro (četrsimt eiro) apmērā bruto;  

2.2.3. Gadījumā, ja zinātniskais raksts tika publicēts augsti kotējamā akadēmiskā žurnālā no 

aktuālā ABS žurnālu saraksta (žurnāls ir iekļauts Association of Business Schools Academic 

Journal Guide - ABS List) ar žurnāla reitingu 1 un žurnāls tiek indeksēts vismaz vienā no 

zinātniskām datubāzēm Web of Science, SCOPUS, ERIH, ELSEVIER, RISEBA vai mācībspēkam 

ir citā zinātniskā publikācija akadēmiskā žurnālā vai citā izdevumā, kas tiek indeksēts vismaz 

vienā no zinātniskām datubāzēm Web of Science, SCOPUS, ERIH, ELSEVIER mācībspēks var 

pretendēt uz autoratlīdzību 1 000 eiro (viens tūkstotis simti eiro) apmērā bruto;   

2.2.4. Gadījumā, ja zinātniskais raksts tika publicēts augsti kotējamā akadēmiskā žurnālā no 

aktuālā ABS vai ABDC žurnālu saraksta (žurnāls ir iekļauts Association of Business Schools 

Academic Journal Guide - ABS List vai Association of Business Deans Council - ABDC List 

of Journals) ar žurnāla reitingu 2 (ABS List) vai C (ABDC List) un žurnāls tiek indeksēts 

vismaz vienā no zinātniskām datubāzēm Web of Science, SCOPUS, ERIH, ELSEVIER, RISEBA 

mācībspēks var pretendēt uz autoratlīdzību 2 000 eiro (divi tūkstoši eiro) apmērā bruto;   
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2.2.5. Gadījumā, ja zinātniskais raksts tika publicēts augsti kotējamā akadēmiskā žurnālā no 

aktuālā ABS vai ABDC žurnālu saraksta ar žurnāla reitingu 3 (ABS List) vai B (ABDC List) un  

žurnāls tiek indeksēts vismaz vienā no zinātniskām datubāzēm Web of Science, SCOPUS, ERIH, 

ELSEVIER, RISEBA mācībspēks var pretendēt uz autoratlīdzību 3 000 eiro (trīs tūkstoši eiro) 

apmērā bruto;   

2.2.6. Gadījumā, ja zinātniskais raksts tika publicēts augsti kotējamā akadēmiskā žurnālā no 

aktuālā ABS vai ABDC žurnālu saraksta ar žurnāla reitingu 4 vai 4* (ABS List) vai A vai A* 

(ABDC List) un žurnāls tiek indeksēts vismaz vienā no zinātniskām datubāzēm Web of Science, 

SCOPUS, ERIH, ELSEVIER, RISEBA mācībspēks var pretendēt uz autoratlīdzību 4 000 eiro 

(četri tūkstoši eiro) apmērā bruto;  

2.2.7. Aktuālos ABS un ABDC žurnālu sarakstus var skatīt  

https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/ 

https://charteredabs.org/academic-journal-guide/ 

2.3. Nosacījumi autoratlīdzības saņemšanai ir izklāstīti zemāk.  

2.3.1. RISEBA mācībspēks var pretendēt uz autoratlīdzību gadījumā, ja tiek ievēroti RISEBA 

finansējuma limiti braucieniem uz zinātniskām konferencēm un/vai mākslas simpozijiem, 

izstādēm, konkursiem un audiovizuālo darbu festivāliem atbilstoši RISEBA mācībspēka 

akadēmiskam amatam;  

2.3.2. RISEBA mācībspēks var pretendēt uz autoratlīdzību tikai vienā no p.2.2. minētiem 

gadījumiem. Gadījumā, ja zinātniskais raksts atbilst vairāk nekā vienai p.2.2. minētajai 

kategorijai, autoratlīdzības summas netiks summētas.  

2.3.3. RISEBA mācībspēks var pretendēt uz autoratlīdzību, ja viņš aktīvi piedalās RISEBA 

zinātniskā konferencē, vismaz vienu reizi divos gados piedalās RISEBA konferencē un aicina 

ārzemju partnerus piedalīties tajā.  

2.3.4. Gadījumā, ja zinātniskam rakstam vai radošo autora darbam ir vairāki autori - RISEBA 

mācībspēki, p. 2.2. minēta autoratlīdzība tiek sadalīta proporcionāli autoru skaitam vienādās 

daļās.  

2.4. Autoratlīdzības piešķiršanai RISEBA mācībspēks iesniedza zinātņu prorektoram Iesniegumu uz 

RISEBA rektores vārda, ko novīzē attiecīgās katedras vadītājs un fakultātes dekāns. Iesniegumam 

pievieno pamatojumu: zinātniskā raksta nosaukums, raksta pilnais teksts vai mākslinieciskās jaunrades 

darba apraksts, kā arī pierādījumi zinātniskā raksta publicēšanai attiecīgā akadēmiskā izdevumā, vai 

mākslas simpozija, izstādes, konkursa vai audiovizuālo darbu festivāla apliecinājumu par galvenās  

godalgas piešķiršanas.  

2.5. RISEBA, saskaņā ar Augstskolas iekšējiem normatīvajiem aktiem, atsevišķi veic samaksu 

mācībspēkam par zinātnisko rakstu, vai par galveno godalgu, kura iegūta par dalību starptautiskā mākslas 

simpozijā, izstādē, konkursā vai audiovizuālo darbu festivālā.   

Sagatavoja:  

Zinātņu prorektore       prof. T. Vasiļjeva 
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