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PERIODINII,J MOKSLO LEIDINH,T ATRANKOS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. i tvarka reglamentuoja Lietuvos periodini4 mokslo leidini4, kuri4 leidybai gali bUti skiriama
parama, atrankos, iq leidiniq paraiki4 del paramos gavimo pateikimo ir iq paraik4 vertinimo
tvark.

2. ios tvarkos tikslas — atrinkti aukiausio mokslinio lygio ir reikmingiausius Lietuvos
periodinius mokslo leidinius, kurii.i leidybai tikslinga skirti param. Parama teikiama tik periodinio
mokslo leidinio leidybai (leidiniui redaguoti, maketuoti, spausdinti ir elektroninei leidybai bei
sklaidai).

3. Lietuvos periodinftj mokslo leidiniq, kurii leidybai tikslinga skirti param, atrank4 vykdo ir
institucijq pateiktas paraikas paramai gauti vertina Lietuvos moksl4 akadernijos sudaryta Lietuvos
periodiniq rnokslo leidiniq vertinirno ekspertq kornisija (toliau — ekspertq kornisija). Ekspert
komisija sudarorna i 6 nariq. [ ekspertq kornisijos sudét paritetiniais pagrindais jtraukiami
Lietuvos mokslq akademijos, Lietuvos mokslo tarybos, vietimo ir mokslo ministerijos pasiulyti
atstovai. Eksperti kornisijai vadovauja Lietuvos mokslq akadernijos paskirtas atstovas.

4. Parama gali bflti skiriama Lietuvos periodiniam mokslo Ieidiniui (toliau — leidinys),
atitinkanëiam iuos reikalavimus:

4.1. Leidinj 1eidia Lietuvos mokshi akadernija, vaistybiné rnokslo ir studij institucija ar
mokslininkq profesine asociacij a (toliau — asociacij a).

4.2. Leidinys yra aikiai apibretos ir vieai paskeibtos mokslo tematikos (tematikq),
vadovauj antis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2010 ni. gruodio 29 d. nutarimu Nr. 1840 ,,Dél
rnokslo srièiq, krypiq ir akq kiasifikacijos” (tin., 2010, Nr. 158-8030) ; Lietuvos Respublikos
vietimo ir mokslo ministro 2012 rn. spalio 16 d. jsakymu Nr. V-1457 ,,Dél mokslo krypëi
patvirtinimo” (tin., 2012, Nr. 123-6225).

4.3. leidinio redakcinç ko1egij jeina ne maiau kaip dviej4 Lietuvos institucij4 ir usienio
mokslininkai (jeigu leidinj i dalies finansuoja nors viena usienio institucija, tada pakanka ir vienos
Lietuvos institucijos mokslininkq atstovavimo). Kiekvienarne leidinio numeryje turi büti skelbiama
redakcinés kolegijos sudétis, nurodomos redaktori4 atstovaujamos institucijos ir mokslo kryptys.
Vienos Lietuvos institucijos atstovai redakcinéje kolegijoje negali sudaryti daugiau kaip du
treda1ius Lietuvos institucij4nariq.

4.4. Leidinyje skelbiami rnokslo straipsniai vertinami ne rnaiau kaip dviej4 redakcinês kolegijos
paskirtq anonimini4 recenzentl4; bent vienas recenzentas turi bUti ne redakcinés kolegijos narys.
Autoriq korespondencija su recenzentais ir recenzentq ivados turi büti saugomos redakcijoje ne
trumpiau kaip dvejus metus 0 straipsnio paskelbimo (gali bUti saugoma ir skaitmenine forma).

4.5. Visi leidinyje skelbiami straipsniai turi santraukas lietuvil4 kalba, straipsniai lietuviq kalba
turi santraukas angiq kalba, tokie straipsniai humanitariniq mokslq srities leidiniuose — santraukas



anglq ir (arba) kuria nors kita tos mokslo krypties pripastarna usienio kalba. Publikuoti priimami
straipsniai, sukurti lietuvil4 ir redakcinès kolegijos nustatytomis usienio kalbomis. Skelbiami
straipsniai ir santraukos privalo büti parengti taisyklinga kalba.

4.6. Leidinyje skelbiamo mokslo straipsnio metrikoje nurodytos straipsnio autoriq atstovaujamos
institucijos, jq adresai, bent vieno autoriq elektroninio pato adresas, leidinio pavadinimas bei
numeris (tornas), puslapiai, jo i1eidimo metai, straipsnio jteikimo leidinio redakcijai ir galutinio
prièmirno publikuoti datos, skaitmeninio objekto identifikatorius (DOT; jei yra).

4.7. Leidinys ieina reguliariai, ne reiau kaip 2 kartus per metus (humanitarini4 mokslti srities —

ne reèiau kaip 1 kart per metus) irjo metiné apimtis ne maesné kaip 20 spaudos lankq.
4.8. Leidinio interneto svetainéje pateikiama isami informacija apie leidinj (redakcinés

kolegijos sudétis, redaktori atstovaujamos institucijos ir mokslo kryptys; reikalavimai
skelbiarnierns rnokslo darbams; visq i1eistq numeri4 turiniai (nuorodos elektroninj viso teksto
dokument) bei paskelbt4 rnokslo darb santraukos 1ietuvi ir angh kalbomis (hurnanitariniq
rnoksl4 srities leidiniams jr/ar bent viena tos mokslo krypties pripastama usienio kalba) tekstiniu
formatu.

4.9. Jeigu leidinyje publikuojami ne tik mokslo darbai, moksliné leidinio dalis yra aikiai atskirta
nuo kiti4 daliq ir sudaro ne maiau kaip tris ketvirtadalius lejdinio apimties.

4.10. Leidinyje skelbiami kelii4 institucijq mokslininki4 mokslo darbai.
5. Leidiniq kokybés vertinimo kriterijai pagal juose skelbiarnus mokslo darbus:
5.1. rnokslinis lygis;
5.2. originalumas;
5.3. tarptautikurnas;
5.4. tarpda1ykikumas;
5.5. reikrningumas rnokslo krypèiai.
6. Lietuvos moksiq akademija iki 2018 m. gegués 31 d. paskelbia kvietim teikti paraikas del

paramos leidiniams.

II. PARAIKIJ TEIKIMAS

7. Paraikas del paramos leidiniams iki 2018 m. liepos 5 d. teikia institucijos, nurodytos ios
tvarkos 4.1 punkte, pagal ios tvarkos 1 priedo form. Prie paraikos pridedama:

7.1. institucijos, atsakingos u leidinio i1eidim, vadovo patvirtinta isami leidinio numerio
leidybos smata (3 priedas);

7.2. informaciné anketa, upi1dyta pagal ios tvarkos 2 priedo form;
7.3. du naujausi periodinio leidinio numeriai (tomai), jei néra prieinami skaitmenine forma

leidinio interneto svetainéje.
8. Ekspert komisijos praymu leidinio redakciné kolegija turi pateikti papi1dom ekspertizei

reika1ing inforrnacij (redakcinés kolegijos posedi4 protokolus, straipsniq recenzijas, ekspertq
nurodytus leidinio numerius ir kt.).



III. PARAIK1J VERTINIMAS

9. Instituciji paraikas del pararnos leidiniams (toliau — paraikos) ekspert4 komisija savo
nustatyta tvarka, atsivelgdama j ios tvarkos 4 punkto reikalavimus ir ios tvarkos 5 punkto
principus, jvertina iki 2018 m. rugséjo 20 d., pasitelkusi atitinkamq mokslo sriiq ekspertus.

10. Ekspert komisijos darb4 orgaflizuoja ekspert4 komisijos pirmininkas. Ekspertl4 komisijos
pirmininkas kvieèia komisijos posédius ir jiems vadovauja, skiria komisijos nariams uduotis,
prireikus kvieia papildomus ekspertus. Ekspertq komisijos pirmininkas gali sudaryti ekspertq
komisijos pogrupius humanitariniq ir socialini4 bei fizini4, biomedicinos, technologijos, ernés Ukio
mokslq srièil.l leidiniams vertinti.

11. Eksperti komisijos sprendimai priimami paprasta posêdyje dalyvaujaniq kornisijos nariq
bals4 dauguma dalyvauj ant ne maiau kaip 2/3 komisijos nariq. Balsams pasiskirsius p0 lygiai,
lemia eksperti komisijos pirmininko balsas.

12. Ekspertq komisijos posêdiai yra uc1ari. Ekspertq komisijos pirmininko kvietimu juose gali
dalyvauti leidiniams vertinti papildomai pasitelkti ekspertai ar leidiniq redakcinftl kolegijq atstovai.

13. Ekspert4 komisijos funkcijos:
13.1. nustatyti paraik4 del paramos leidiniarns vertinimo tvark4;
13.2. teikti siulymus del leidiniti, kuriems tikslinga skirti param, srao ir del iems leidiniams

skirtinos lêi4 sumos.
14. Ekspertq komisijos pirmininkas pirmajj komisijos posèdj kvieCia gaves institucijq pateiktas

paraikas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Eksperti komisijos siu1ym del leidiniq, kuriems tikslinga skirti param4, srao ir del jiems
skirtinos lêq sumos Lietuvos moksl4 akademija teikia vietimo ir mokslo ministrui.

16. vietimo ir mokslo ministras, jvertinçs siUlym, patvirtina 1eidinii, kuriq leidybai gali büti
skiriama parama, sra. iame sqrae nurodyt 1eidini leidybai gall büti skirtos ES paramos lêos.


