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1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais žurnāls „Lauku ilgtspējības
pētījumi” (turpmāk – Žurnāls) ir recenzēts sērijveida zinātnisks izdevums ar vienotu
ISSN numuru, tas turpina „LLU rakstu” līdzšinējo tematiku.
1.2. Žurnāla nosaukums angļu valodā: Rural Sustainability Research.
1.3. Žurnāls publicē oriģinālu teorētisko vai lietišķo pētījumu rezultātus, apskata rakstus,
problēmrakstus, īsos zinātniskos ziņojumus angļu valodā par lauksaimniecības,
pārtikas, veterinārmedicīnas, meža, vides, sociālo un inženierzinātņu jautājumiem.
1.4. Žurnāla mērķis ir kļūt par pieprasītu izdevumu Latvijā un ārvalstīs, kas iekļauts
Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS u.c. datubāzēs.
1.5. Žurnāla izdošanas periodiskums – ne retāk kā divas reizes gadā.
1.6. Žurnāla izdošanu pārrauga Zinātnes un projektu attīstības centrs.
1.7. Mantiskās autortiesības uz Žurnālu pieder LLU, personiskās autortiesības pieder
rakstu autoriem.
1.8. Žurnāla redkolēģijas adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001, e-pasts:
proceedings@llu.lv.
2.

Rakstu redkolēģija

2.1. Žurnāla sagatavošanu izdošanai nodrošina tehniskais redaktors un redkolēģija
(turpmāk – redkolēģija), kurā ne vairāk kā puse ir LLU akadēmiskais personāls ar
doktora zinātnisko grādu, bet pārējie ir citu Latvijas un ārvalstu universitāšu un
zinātnisko institūciju zinātnieki.
2.2. Redkolēģija ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija, kuras vārdisko sastāvu un
atbildīgo redaktoru, pamatojoties uz LLU fakultāšu un institūtu ieteikumiem, LLU
Zinātnes padome iesaka rektoram apstiprināt ar rīkojumu.
2.3. Redkolēģijas pienākums ir:
2.3.1. veicināt manuskriptu, tajā skaitā ārvalstu autoru, iesniegšanu;
2.3.2. veikt iesniegto manuskriptu kvalificētu ekspertīzi, recenziju saņemšanu un to
objektīvu izvērtēšanu visiem publicēšanai iesniegtajiem zinātniskajiem rakstiem.
2.4. Žurnāla atbildīgā redaktora pienākums ir:
2.4.1. pārraudzīt manuskriptu noformēšanas noteikumus un nepieciešamības gadījumā
ierosināt izmaiņas šajos noteikumos;
2.4.2. izvērtēt katra redkolēģijai iesniegtā raksta atbilstību Žurnāla prasībām.
3.

Manuskripta iesniegšana

3.1. Manuskriptu korespondējošais autors elektroniski nosūta žurnāla tehniskajam
redaktoram norādot autoru adreses, galvenā autora telefona numuru un e-pasta

adresi, kuram līdzautori ir deleģējuši tiesības pārstāvēt viņus komunikācijā ar
redkolēģiju un tehnisko redaktoru, kā arī parakstīt autortiesību līgumu (Licence to
Publish).
3.2. Iesniegto manuskriptu reģistrē uzskaites žurnālā.
3.3. Manuskripta strukturējumu un noformējumu nosaka Žurnāla instrukcija autoriem,
kuras jaunākajai versijai jābūt publicētai LLU mājas lapā.
4.

Manuskripta sagatavošana publicēšanai

4.1. Pēc atbildīgā redaktora ieteikuma, katram manuskriptam apstiprina kuratoru redkolēģijas locekli, ekspertu attiecīgajā zinātnes nozarē.
4.2. Tehniskais redaktors elektroniski nosūta raksta manuskriptu kuratoram, pievienojot
tam norādes recenzentiem.
4.3. Raksta kurators elektroniski nosūta manuskriptu diviem paša izvēlētiem
recenzentiem.
4.4. Saņemtās recenzijas tehniskais redaktors reģistrē žurnālā, iepazīstina ar tām
atbildīgo redaktoru un anonīmas recenziju kopijas nosūta autoram.
4.5. Redkolēģija nodrošina recenzenta anonimitāti, ja vien recenzents pats neizsaka
vēlmi kontaktēties ar autoru.
4.6. Autors, iepazinies ar recenzijām, izdara nepieciešamos labojumus un
papildinājumus manuskriptā. Koriģētu manuskriptu autors elektroniski iesniedz
Žurnāla tehniskajam redaktoram. Ja autors nepiekrīt kādām recenzenta izteiktām
iebildēm, viņš tehniskajam redaktoram iesniedz argumentētu skaidrojumu.
4.7. Nepieciešamības gadījumā redkolēģija var nozīmēt papildus recenzentu.
4.8. Lēmumu par darba publicēšanu vai par tā nodošanu autoram papildināšanai, vai arī
par publicēšanas atteikumu pieņem redkolēģija.
4.9. Ja manuskripts tiek pieņemts publicēšanai, tad septiņu dienu laikā kopš lēmuma
paziņošanas galvenais autors aizpilda un paraksta autortiesību līgumu (Licence to
Publish).
4.10. Redkolēģijas apstiprinātu manuskriptu tehniskais redaktors kā elektronisko resursu
sagatavo publicēšanai un organizē ievietošanu LLU portālā un datubāzēs.
4.11. Ja autors vēlas saņemt Žurnāla redkolēģijas izziņu par darba iesniegšanu
publicēšanai, tad to izsniedz tikai pēc pozitīva redkolēģijas lēmuma par raksta
publicēšanu un autortiesību līguma (Licence to Publish) parakstīšanas.
4.12. Žurnāla sagatavošanas un publicēšanas izdevumus finansē no LLU zinātnes
budžeta.

