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2016. gada 27. aprīļa sēdes lēmumam Nr. 16-9 

 

1. Akadēmiskā personāla, vadošo pētnieku un pētnieku zinātniskās darbības 

efektivitātes vērtēšanas kārtība 

Kritērijs Summa Aprēķinu kārtība 

1. Projekti  

1.1 

 

Īstenoto starptautisko projektu skaits 

vērtēšanas periodā vai dalība tajos, 

skaits  

 Vadība, n40, ja projekta finansējums  

ir līdz 20 000 eiro; 

n50, ja projekta finansējums ir no 

21 000 līdz 50 000 eiro 

n60, ja projekta finansējums ir virs 

50 000 eiro 

 
Dalība, n20  

1.2 Īstenoto Latvijas valsts budžeta 

finansēto projektu skaits vērtēšanas 

periodā (ES struktūrfondu projekti, 

Valsts pētījumu programmas, Latvija 

Zinātnes padomes finansēti projekti, 

u.c.), skaits 

 Vadība, n30, ja projekta finansējums  

ir līdz 20 000 eiro; 

n40, ja projekta finansējums ir no 

21 000 līdz 50 000 eiro 

n50, ja projekta finansējums ir virs 

50 000 eiro 

 
Dalība, n15 



1.3 Īstenoto līgumpētījumu skaits 

vērtēšanas periodā (tirgus orientētie 

projekti, ministriju pasūtītie pētījumi, 

pašvaldību u.c. valsts institūciju 

pasūtījumi, skaits 

 
Vadība, n20 

 

Dalība, n10 

1.4. Līgumprojekti ar uzņēmējiem, skaits  
n10 

1.5. Iesniegtie, bet neapstiprinātie 

projekti, skaits 

  

n5 

2. Publikācijas 

2.1 Starptautiskos, recenzētos 

zinātniskos izdevumos, kas iekļauti 

Web of Science vai Scopus 

zinātniskās literatūras datu bāzēs 

(pēdējos trijos gados), skaits 

  

 

Zinātniskie raksti žurnālos, n60 

 Konferenču rakstu krājumos, n30 

2.2 Anonīmi recenzētas starptautiskās 

zinātniskās publikācijas, kuras nav 

minētas 2.1. punktā, skaits 

  

n10 

2.3 Zinātniskās monogrāfijas (1 

autorloksne – 40 000 rakstu zīmes), 

autorlokšņu skaits 

  Izdotas izdevniecībās, kuras izpilda 

atbilstošus LZP kritērijus vai ir 

iekļautas 

Web of Science Book Citation Index, 

n × 40 

 Izdotas Latvijas izdevniecībās, n × 20 

2.4. Grāmatas (1 autorloksne – 40 000 

rakstu zīmes), autorlokšņu skaits 

 

n × 15 

2.5. Citas zinātniskās publikācijas, kuras 

nav minētas 2.1. un 2.3. punktā, skaits 

  

n5 

2.6. Starptautisko konferenču materiāli 

(Abstract), skaits 

  

n 

2.7. Zinātniski populārās un pārējās 

publikācijas, skaits 

  

n5 

3. Patenti, t.sk. augu šķirnes  

3.1 Ārvalstīs spēkā uzturētā vai reģistrētā 

intelektuālā īpašuma skaits 

  

n50 

3.2 Latvijā spēkā uzturētā vai reģistrētā 

intelektuālā īpašuma skaits 

  

n20 

3.3 Pārdoto licenču un patentu skaits 

(Tepek* un VAAD**) 

  

n30 

4. Zinātnisko darbu vadīšana  

4.1 Aizstāvētie promocijas darbi, skaits   n30 

4.2 Aizstāvētie maģistra darbi, skaits   n10 

4.4 Doktoranti, skaits   n10 

5. Publicitāte  

5.1 Referātu skaits starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs 

1.................. 

2............... 

 

  Ziņojums plenārsēdē, n x 10 

 Ziņojums sekcijā, n ×6 

 Stenda ziņojums, n ×3 



5.2 Referātu skaits pārējās konferencēs 

1.................. 

2............... 

  Ziņojums plenārsēdē, n x 7 

 Ziņojums sekcijā, n ×5 

 Stenda ziņojums, n ×3 

5.3 Dalība starptautiskā un valsts līmeņa 

izstādēs 

1.................. 

2............... 

  

n7 

5.4 Konferenču un semināru 

organizēšana 

1..................  

2............... 

  Starptautiskas zinātniskas konferences,  

n30 

 Latvijas mēroga zinātniskas 

konferences un semināri, n10 

6. Recenzētie zinātniskie darbi 

6.1. Promocijas darbu recenzijas, skaits 

1............................. 

2...................... 

 

n10 

6.2. Zinātnisko monogrāfiju, grāmatu 

recenzijas, skaits 

1.......................... 

2.......................... 

 

n10 

6.3. Recenzētie zinātniskie raksti, skaits  

 

 Scopus un Web of Science žurnālos  

un krājumos, n6 

 Citi zinātniskie raksti, n × 3 

6.4. Darbs redkolēģijās (ja par to 

nesaņem atlīdzību), skaits 

1 ...............  

2................  

 galvenais redaktors, n × 10 

 redaktors, n × 5 

7. Organizatoriskais darbs 

7.1. Darbs LR ministriju, citu centrālo 

valsts institūciju un starptautiskajās 

darba grupās vai komisijās, skaits 

1.................. 

2............... 

 

n6 

 

7.2. Darbs LLU Senātā, centrālajās, ar 

rektora vai prorektora rīkojumu 

izveidotajās komisijās vai darba 

grupās, skaits  

1.................. 

2............... 

 

n3 

 

*Tepek – LLU Tehnoloģiju pārneses centrs 

**VAAD – Valsts augu aizsardzības dienests (kultūraugu šķirņu reģistrs) 

 

1.1.LLU akadēmiskais personāls, vadošie pētnieki un pētnieki apkopotu informāciju 

par atskaites gadu atbilstoši tabulā norādītajiem ierakstiem iesniedz elektroniski 

līdz nākamā gada 10. janvārim. 

1.2.Informāciju par dalību projektos apkopo un LLU mājaslapā ievieto projektu 

administratori. Atskaites sagatavošanai informāciju par projektu vadītājiem un 

izpildītājiem ņem no Zinātnes un projektu attīstības centrā (ZPAC) pārskata perioda 

laikā uzkrātās datu bāzes. Atskaites iesniedzēji attiecīgajā tabulas rindā ieraksta 

tikai skaitu (tab. 1.p.). 



1.3.Projektu vadītājiem koeficientu nosaka atkarībā no projekta finansējuma apjoma, 

ko ZPAC saņem no Resursu uzskaites centra. 

1.4.Informāciju par publikācijām LLU informācijas sistēmā (IS) pārskata perioda laikā 

nodrošina akadēmiskā personāla pārstāvji, vēlētie vadošie pētnieki un pētnieki. 

Attiecīgajā tabulas rindā ieraksta tikai publikāciju skaitu. Atskaites sagatavošanai 

informāciju par publikācijām un to ranžējumu ņem no IS (tab. 2.p.). 

1.5.Informāciju par patentiem, t.sk. augu šķirnēm atskaites sagatavošanai ņem no 

Tepek un VAAD. Atskaites iesniedzēji attiecīgajā tabulas rindā ieraksta tikai skaitu 

(tab. 3. p.). 

1.6.Informāciju par studējošo aizstāvētajiem zinātniskajiem darbiem atskaites 

sagatavošanai ņem no Studiju centra. Atskaites iesniedzēji attiecīgajā tabulas rindā 

norāda tikai to skaitu (tab. 4. p.). 

1.7.Informāciju par publicitāti atskaites iesniedzēji pievieno tabulā zem attiecīgā 

ieraksta un norāda to skaitu (tab. 5. p.).  

1.8.Informāciju par recenzētajiem zinātniskajiem darbiem atskaites iesniedzēji 

pievieno tabulā zem attiecīgā ieraksta, norādot tikai žurnāla nosaukumu, kurā 

ievietots recenzējamais raksts, kā arī norāda to skaitu (tab. 6.p.).  

1.9.Informāciju par sabiedriskajām aktivitātēm atskaites iesniedzēji pievieno tabulā 

zem attiecīgā ieraksta un norāda to skaitu (tab. 7.p.).  

2. LLU struktūrvienību zinātniskās darbības efektivitātes vērtēšanas 

kritēriji 2016. gadā 

Struktūrvienības (fakultāšu un Valodu centra) zinātniskās darbības efektivitāti 

novērtē, saskaitot tās vadošo pētnieku, pētnieku un zinātniskos amatos nevēlētā 

akadēmiskā personāla sniegumu punktos. 

 


