Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1050, tālr. 67228421, fakss 67228421, e-pasts lzp@lzp.gov.lv, www.lzp.gov.lv

APSTIPRINĀTS
Ar Latvijas Zinātnes padomes direktora
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rīkojumu Nr. 13

VADLĪNIJAS
FLPP un VPP projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm
1. Šīs vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā, ka Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – padome)
administrēto pētniecības programmu konkursu nolikumos ir noteikta kārtība, kādā jāatsaucas uz
projektu finansējuma avotu. Šīs vadlīnijas ir saistošas visu valsts pētījumu programmu (turpmāk VPP) un fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (turpmāk - FLPP) (turpmāk kopā - projekts)
konkursos finansēto projektu īstenotājiem.
2. Ir izstrādāti vienoti projektu logotipi gan VPP1 (sk. ilustrāciju Nr. 1), gan FLPP (sk.
ilustrāciju Nr. 2), kas atrodami padomes tīmekļvietnē pie attiecīgo konkursu dokumentācijas.

Ilustrācija 1
VPP logotips

Ilustrācija 2
FLPP logotips

3. Logotips jāizmanto ar projektu saistītajās prezentācijās, izdales materiālos, kā arī citos
publicitātes pasākumos. Papildus var izmantot padomes oficiālo logotipu (sk. ilustrāciju Nr. 3,
papildinātais mazais valsts ģerbonis) vai attiecīgās ministrijas logo VPP gadījumā.

Ilustrācija 1
LZP logotips

Ministrijas LOGOTIPS

4. Visiem projektu īstenotājiem ar projektiem saistītajās aktivitātēs jāatsaucas uz
finansējuma avotu, tai skaitā norādot sava projekta numuru. Izņēmums var būt zinātnisko
konferenču īsās tēzes (līdz vienas lapas apmēram), ja šo tēžu publikācijas formāts neparedz
vadlīnijas vizuālās identitātes izmantošanai sk. šeit: https://lzp.gov.lv/wpcontent/uploads/2021/01/VPP_GRAFISKA_IDENTITATE.pdf
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pateicības un atsauci uz finansējuma avotu (vienlaikus lielākoties arī šajās tēzēs ir iespēja
atsaukties).
5. Ņemot vērā, ka zinātnisko izdevumu formāti un prakses atšķiras, ir divi varianti atsauču
veidošanai:
5.1. Saīsinātais variants, ko Scopus un WoSCC datubāzes var atpazīt un reģistrēt:
5.1.1. “Funding institution: konkrētā institūcija (skat. tabulā Nr. 1)
Funding number: lzp vai VPP- ZZZ-0000/Y-XXXX
Acronym: (skat. Tabulā)
5.1.2. atsauces mainīgās daļas:
5.1.2.1. ZZZ – projekta konkursa saīsinājums (sk. tabulu Nr. 1)
5.1.2.2. 0000 – gads
5.1.2.3. Y – konkursa numurs
5.1.2.4. XXXX – projektam piešķirtais kārtas numurs. Katra projekta numurs ir
norādīts līgumā par projekta īstenošanu vai projekta iesniegumā/projekta pieteikumā
informācijas sistēmā;
5.1.3. akronīmā jāraksta konkrētā konkursa akronīms, nevis sava projekta akronīms.
5.2. Pilnais variants:
“This research is funded by the [funding institution], project [abbreviation or
title of the project], project No. lzp vai VPP-ZZZ-0000/Y-XXXX”
5.3. Ja ir iespējams, ieteicams abus minētos variantus apvienot:
“Funding institution: konkrētā institūcija (skat. pielikumā)
Funding number: lzp vai VPP - ZZZ-0000/Y-XXXX
Acronym: (skat. pielikumā)
Funding text: This research is funded by the [funding institution], project
[abbreviation or title of the project], project No. lzp vai VPP-ZZZ-0000/YXXXX”
5.4. Ja publikācija ir citā, nevis angļu valodā, tad vadlīniju 5.1.-5.3. apakšpunktos ieteiktais
formāts ir jātulko attiecīgajā valodā.
6. Ja zinātniskā izdevuma formāts un prakse atšķiras no vadlīniju 5. punktā piedāvātajiem
variantiem, jāievēro izdevuma noteiktais formāts, bet atsaucei jāsatur informācija:
6.1. par finansējuma devēju: Funding institution: [konkrētā institūcija];
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6.2. finansējuma piešķīruma numuru: Funding number: lzp vai VPP – ZZZ-0000/YXXXX
7. Mainīgās daļas aizpilda atbilstoši šo vadlīniju 5.4. apakšpunktam. Ja ir kādi jautājumi
vai ja zinātniskajā izdevumā netiek pieņemts neviens no šiem variantiem, lūdzam konsultēties ar
padomi, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: vpp@lzp.gov.lv vai flpp@lzp.gov.lv.
8. Projektu īstenotājiem jāapkopo informācija par publikācijām, aizpildot “Zinātnisko
publikāciju sarakstu” (EXCEL datnes formātā) (turpmāk – publikāciju saraksts), ko padome
izstrādā katrā programmā atsevišķi un par to informē projektu īstenotājus. Publikāciju sarakstā var
iekļaut tikai publikācijas, kurās atsauces ir veidotas atbilstoši šo vadlīniju 5.-6. punktā noteiktajam.

Programmas/konkursa
nosaukums

Pielikums
Atsauces uz VPP un FLPP
Projekta nr.
Finansējošā institūcija
piemērs

Programme (ENG)

Programmas akronīms

Call for 2018 Fundamental
and Applied Research
Projects

lzp-2018/1

Latvijas Zinātnes padome/
Latvian Council of Science

lzp-2018/1-XXXX

2.

2018. gada otrais fundamentālo
un lietišķo pētījumu projektu
konkurss (saite)

Second Call for 2018
Fundamental and Applied
Research Projects

lzp-2018/2

Latvijas Zinātnes padome/
Latvian Council of Science

lzp-2018/2- XXXX

3.

Latvijas mantojums un nākotnes
izaicinājumi valsts ilgtspējai
(saite)

Latvia’s heritage and future
challenges for a sustainable
state

VPP-IZM-2018/1

Izglītības un zinātnes
ministrija/ Ministry of
Education and Science

VPP-IZM-2018/1XXXX

VPP-IZM-2018/2

Izglītības un zinātnes
ministrija/ Ministry of
Education and Science

VPP-IZM-2018/2XXXX

Energy - Energy efficiency

VPP-EM-EE-2018/1

Ekonomikas
ministrija/Ministry of
Economics

VPP-EM-EE2018/1- XXXX

Energy - Energy market
and infrastructure

VPP-EM-INFRA-2018/1

Ekonomikas
ministrija/Ministry of
Economics

VPP-EM-INFRA2018/1- XXXX

Energy - Analytical
framework of the national
long-term energy policy

VPP-EM-NEKP-2018/1

Ekonomikas
ministrija/Ministry of

VPP-EM-NEKP2018/1- XXXX

Nr.p.k.

1.

2018. gada fundamentālo un
lietišķo pētījumu projektu
konkurss
(saite uz dokumentāciju)

4.

Latviešu valoda (saite)

5.

Enerģētika – Energoefektivitāte
(saite)

Latvian Language

Enerģētika 6.

7.

Ilgtspējīga enerģētikas
infrastruktūra un tirgus (saite)
Enerģētika Valsts ilgtermiņa enerģētikas
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politikas plānošanas analītiskais
ietvars (saite)

planning

Economics

Enerģētika 8.

Atjaunojamie un vietējie
energoresursi (saite)

Energy - Renewable and
local energy resources

VPP-EM-AER-2018/1

Ekonomikas
ministrija/Ministry of
Economics

VPP-EM-AER2018/1- XXXX

Energy - Renewable and
local energy resources

VPP-EM-AER-2018/2

Ekonomikas
ministrija/Ministry of
Economics

VPP-EM-AER2018/2- XXXX

Energy - Renewable and
local energy resources

VPP-EM-AER-2018/3

Ekonomikas
ministrija/Ministry of
Economics

VPP-EM-AER2018/3- XXXX

lzp-2019/1

Latvijas Zinātnes padome/
Latvian Council of Science

lzp-2019/1- XXXX

lzp-2020/1

Latvijas Zinātnes padome/
Latvian Council of Science

lzp-2020/1- XXXX

VPP-FM-2020/1

Finanšu ministrija/Ministry of
Finance

VPP-FM-2020/1XXXX

Enerģētika 9.

Atjaunojamie un vietējie
energoresursi (saite)
Enerģētika -

10.

11.

12.

13.

Atjaunojamie un vietējie
energoresursi (saite)
2019. gada fundamentālo un
lietišķo pētījumu projektu
konkurss (saite)

Call for 2019 Fundamental
and Applied

Fundamentālo un lietišķo
pētījumu projektu 2020. gada
atklātais konkurss (saite)

Open Call for 2020
Fundamental and Applied

Ēnu ekonomikas mazināšana
valsts ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai (saite)

Reducing the Shadow
Economy to Ensure the
Country's Sustainable
Development

Research Projects

Research Projects
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14.

Augstas enerģijas fizika un
paātrinātāju tehnoloģijas (saite)

High Energy Physics and
Accelerator Technologies

15.

Humanitāro zinātņu digitālie
resursi (saite)

Digital Resources of
Humanities

16.

Covid-19 seku mazināšanai
(saite)

Mitigation of Consequences
of Covid-19

VPP-IZM-CERN-2020/1

VPP-IZM-DH-2020/1

Izglītības un zinātnes
ministrija/Ministry of
Education and Science

VPP-IZM-CERN2020/1- XXXX

Izglītības un zinātnes
ministrija Ministry of
Education and Science

VPP-IZM-DH2020/1- XXXX

Izglītības un zinātnes
ministrija/ Ministry of
Education and Science
VPP-COVID-2020/1

un/vai

VPP-COVID2020/1- XXXX

Veselības ministrija/Ministry
of Health

17.

Latvijas kultūra – resurss valsts
attīstībai (saite)

Latvian Culture - a
Resource for National
Development

VPP-KM-LKRVA-2020/1

Kultūras ministrija/Ministry of
Culture

VPP-KM-LKRVA2020/1- XXXX

VPP-VARAMITAZRI-2020/1XXXX

lzp-2020/2- XXXX

18.

Ilgtspējīga teritorijas attīstība un
racionāla zemes resursu
izmantošana (saite)

Sustainable Development
of the Territory and rational
Usage of Land resources

VPP-VARAM-ITAZRI2020/1

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija/Ministry of
Environmental Protection and
Regional Development

19.

Fundamentālo un lietišķo
pētījumu 2020. gada zinātnieku
individuālo projektu iesniegumu
atklātais konkurss (saite)

Open Call of the 2020
Individual Scientist Project
Proposals for Fundamental
and Applied Research

lzp-2020/2

Latvijas Zinātnes padome/
Latvian Council of Science

