
Publikāciju (rakstu) prasības 

Sekojošie noteikumi nosaka publikāciju iekļaušanu LA avīzes numuros. 

1.  Vispārīgie noteikumi 

1.1. Avīzē tiek iekļautas publikācijas, kas atspoguļo akadēmijas iekšējo dzīvi gan mācību laikā, gan atpūtā: 

publikācijas ar mācību procesu veicinošo raksturu un saturu, recenzijas, diplomdarbu kopsavilkumus, 

intervijas, dažādu pasākumu atskatu rakstus u.c. informāciju, kas būtu svarīga studentu sadraudzības un 

izglītošanās veicināšanai, kā arī zinātniskās publikācijas, kas apskata plašu mūsdienu humanitāro zinātņu 

nozaru loku teoloģijā, filozofijā, vēsturē, reliģiju zinātnēs, kā arī tādās starpdisciplinārās nozarēs kā kultūras 

filozofija, sociālā un ekonomiskā filozofija, valodu un tiesību filozofija. Avīzes saturam vajadzētu būt 

informatīvam un praktiskam. 

 

1.2. Lai avīzē tiktu iekļautas absolventu publikācijas, nepieciešama zinātniskā darba vadītāja rekomendācija. 

 

1.3. Katras publikācijas saturs vidēji var būt 1 autordarba lapas apjomā (t.i., 4 000 rakstu zīmes, ieskaitot 

atstarpes), absolventiem – 0,5 autordarba lapas apjomā (t.i., 2 000 rakstu zīmes, ieskaitot atstarpes). 

Norādītais rakstu zīmju skaits tiek kontrolēts, izmantojot Microsoft Office Word statistisko funkciju Word 

Count, iekļaujot piezīmes, literatūras sarakstu, anotācijas, atslēgvārdus un informāciju par autoru. Ja 

izskatāmās publikācijas apjoms pārsniedz iepriekš norādīto apjomu, publikācija var tikt neiekļauta avīzē. 

 

1.4. Redakcijai ir tiesības veikt labojumus publikācijās, nemainot to galveno nozīmi un saturisko jēgu. 

 

1.5. Publicējamie materiāli tiek sagatavoti elektroniskā veidā, nosūtīti redaktoriem un redakcijas vadībai uz 

atbilstošiem e-pastiem. 

 

1.6. Pēc publicējamo materiālu nosūtīšanas, redakcijas uzdevums ir izskatīt katru publikāciju: izmantotās 

literatūras un atsauču patiesumu, iespējamās kļūdas publikācijas saturā, ieskaitot stila, ortogrāfijas un 

interpunkcijas kļūdu esamību. Pēc publikāciju izskatīšanas, paziņot to autoriem par viņu rakstu iekļaušanu 

vai neiekļaušanu avīzē, minot neiekļaušanas iemeslu vai iekļaušanas laiku, proti, kurā avīzes numurā tiks 

nopublicēts viņu raksts. 

2. Publikāciju pārbaude 

2.1. Publikāciju pārbaude notiek 2-3 nedēļu laikā. 

 

2.2. Gadījumā, ja redakcija ir pamanījusi pretrunīgu vai iespējami nepatiesu faktu esamību publikācijā, tai ir 

tiesības nosūtīt publicējamo materiālu attiecīgajam akadēmijas pasniedzējam uz pārbaudi. 

 

2.3. Ja pēc trešās publikācijas izskatīšanas reizes, publikācijā tik un tā ir daudz nepilnību un kļūdu, redakcijai 

ir tiesības šādu publikāciju nepieņemt vispār. 

 

2.4. Raksta pilnīgas publicēšanas atteikuma gadījumā, redakcijai ir tiesības neiesaistīties ar autoru 

diskusijās. 

 

2.5. Informācija par cilvēkiem, kas veikuši publikāciju pārbaudi, autoriem netiek sniegta. 

 

2.6. Visas publikācijas tiek glabātas redakcijas iekšējās informācijas krātuvēs 5 gadus. 

  



3. Autoru atbildība 

3.1. Autori uzņemas atbildību par publikācijās iekļautās informācijas un faktu patiesumu un autentiskumu, 

kā arī apliecina, ka viņu raksts nav plaģiāts. 

 

3.2. Nepieciešamības gadījumā autori apņemas atsaukt savas publikācijas un veikt to saturu labojumus. 


