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Prezentācijā…

Kādas pazīmes liecina par žurnāla kvalitāti?

Zinātniskas publikācijas būtiskākie elementi un risinājumi

Atpazīstamības veicināšana

Loma pētnieku zinātnisko sasniegumu novērtēšanā
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Pamatpazīmes, kas liecina par žurnāla kvalitāti (1)

• Zinātniskais žurnāls izdots un savu darbību izvērš vienas valsts ietvaros (gan
izdošana, gan recenzēšana, gan uzņēmējdarbība ir organizēta vienā valstī)

• Satur zinātniskus rakstus – oriģinālpētījumus

• Sniegta informācija par žurnāla saturu: mērķis, nozare, apakšnozare/es,
pētniecības lauks

4

1. līmenis



Pamatpazīmes, kas liecina par žurnāla kvalitāti (2)

• Informācijā par izdevumu norādīts:
• Nosaukums

• ISSN, kas reģistrēts ISSN starptautiskajā centrā

• Nosaukums izdevējam, institūcijai vai organizācijai, kas žurnālu izdod, iekļaujot
kontaktinformāciju

• Norāde par autortiesībām un licencēm

• Informācija par galveno redaktoru vai redkolēģijas priekšsēdētāju un redkolēģiju
(informācijai jābūt akurātai, jaunākajai un identificējamai, tostarp zinātniskie grādi
jānorāda pilnīgi)

• Izdošanas regularitāte
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1. līmenis



Pamatpazīmes, kas liecina par žurnāla kvalitāti (3)

• Sagatavotas un sniegtas instrukcijas autoriem
• Manuskriptu veidi

• Prasības/ceļvedis teksta noformēšanai (tostarp citēšanas jeb atsauču stilam)

• Informācija par manuskripta iesniegšanas kārtību

• Kontaktinformācija (korespondējošais autors)
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1. līmenis



Pamatpazīmes, kas liecina par žurnāla kvalitāti (4)

• Publikācijai (titullapā) pievienoti pamatdati:
• Publikācijas nosaukums
• Autors/i
• Kopsavilkums
• Izdošanas laiks

• Visas publikācijas atbilst žurnāla mērķim un nozari/ēm

• Katrai publikācijai pievienota pilnīga informācija par informācijas avotiem uz
kuriem autors/i atsaukušies

• Pilnīgi un akurāti dati par žurnālu tiek regulāri nosūtīti reģistriem, datubāzēm utt.

• Žurnāls iznāk vismaz divus gadus
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1. līmenis

• Žurnāls tiek izdots atbilstoši norādītajai regularitātei vai
vismaz vienu reizi gadā



Pazīmes, kas liecina par žurnāla paaugstinātu 
kvalitāti (1)
• Žurnālam ir izstrādāta izdošanas kārtība (iekļaujot informāciju par recenzēšanas

un citiem satura kvalitātes kontroles procesiem)

• Papildus iepriekš minētajam informācijā par izdevumu norādīts:
• eISSN žurnāla e-versijai

• Informācija par galveno redaktoru vai redkolēģijas priekšsēdētāju un redkolēģiju
papildināta arī ar datiem par personu piederību pie akadēmiskām vai zinātniskām
institūcijām/organizācijām, tostarp pievienotas saites uz to tīmekļa vietnēm

• Informācija sniegta arī par citām žurnāla kvalitāti veicinošām organizācijām u.c.
(piem., starptautiska konsultatīva padome)
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2. līmenis



Pazīmes, kas liecina par žurnāla paaugstinātu 
kvalitāti (2)
• Skaidra informācija par žurnālu abonēšanas izmaksām, par publikāciju

publicēšanas izmaksām (Article Processing Charges (APCs))

• Sagatavotas un sniegtas instrukcijas recenzentiem
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2. līmenis



Pazīmes, kas liecina par žurnāla paaugstinātu 
kvalitāti (3)
• Pie raksta pievienotiem pamatdatiem par publikāciju klāt norādīts:

• Sējums, numurs, lapaspuses

• Atslēgvārdi

• DOI

• Nodrošināta teksta rediģēšana; noformējumā ieturēti konsekventi principi;
attēli, tabulas, grafiki labā kvalitātē; vienots stils izmantots visā žurnālā;

• Žurnāla vāks profesionāli noformēts, atbilstoši zinātniskai literatūrai
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• Žurnāla mājas lapa veidota kvalitatīvi un funkcionāli;
saturs regulāri atjaunots; dizains bez pārspīlētiem
dekoriem un mirgojošiem attēliem.

• Iekļauts datubāzēs

2. līmenis



Pazīmes, kas liecina par žurnāla paaugstinātu 
kvalitāti (1)
• Žurnālā ar informāciju par autortiesībām un licencēm var katras

publikācijas pirmajā lapaspusē

• Blakus informācijai par autoru norādīts ORCID

• Pie publikācijām sniegtas norādes par pētījuma finansējumu

• Pievienots datējums par publikācijas iesniegšanu un akceptēšanu
publicēšanai
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• Izmantotās literatūras sarakstos jeb bibliogrāfijās
atsaucēm pievienots DOI

• Redkolēģijas komandā pārstāvji no dažādām institūcijām,
valstīm, vienlīdzīgs dzimumu balanss.

3. līmenis



Pazīmes, kas liecina par žurnāla paaugstinātu 
kvalitāti (2)
• Izstrādāta un publiski pieejama skaidra žurnāla politika autoriem attiecībā

uz publikāciju versiju publiskošanu atvērtā piekļuvē (personīgās mājas
lapās, institucionālos, nozaru vai citos repozitorijos)

• Žurnāls īsteno un publiski pieejamas ētikas nostādnes dažādos aspektos

• Žurnāls rūpējas par ilgtermiņa saglabāšanu

• Pilns sējumu arhīvs pieejams žurnāla tīmekļa vietnē
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• Iekļauts citējamības datubāzēs un kvalitātes novērtējuma
reģistros (tostarp novērtējuma rādītāji atspoguļoti mājas
lapā

• Žurnāla veidotāji ir COPE (Committee on Publication Ethics)
un/vai OASPA (Open Access Scholarly Publishers
Association) organizāciju biedri

3. līmenis



Piemērs: Žurnāla ietekmes faktors
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Zinātniska raksta struktūra (1)

• Nosaukums
• Kopsavilkums
• Atslēgas vārdi
• Pamatteksta daļa:

• Ievads 
• Metodes 
• Rezultāti 
• Diskusija 

• Secinājumi
• Pateicības
• Izmantotās literatūras saraksts
• Pielikums (pētījuma datiem u.c.)
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Zinātniska raksta struktūra (2)

• Publikācijas titullapa ir raksta pirmā
lapa un tā satur nozīmīgu informāciju,
kurai jābūt pietiekoši detalizēti
atspoguļotai un skaidri noformētai.
Šajā lapā ir jāiekļauj visa informācija,
kas nepieciešama lasītājam, lai
noteiktu raksta saturu, tā autoru (-us),
raksta izcelsmi un publikācijas veidu.
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Atbalsts autoriem 

• Žurnāliem mēdz būt 
izstrādāti un potenciālajiem 
autoriem pieejami 
kontrolsaraksti (checklists), 
kas palīdz izprast žurnālu 
prasības rakstu veidošanai.
 Piemērs: 

https://www.emeraldgrouppublishing.c
om/archived/authors/writing/checklist.
htm
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https://www.emeraldgrouppublishing.com/archived/authors/writing/checklist.htm


Teksta valodas rediģēšana
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• Ierasta prakse ir uzlabot teksta valodu, izmantojot angļu vai citas 
svešvalodas redaktora pakalpojumus.

• Pieejami arī tiešsaistes rīki teksta un gramatikas rediģēšanai                                
(ar bezmaksas versijām):
• Grammarly
• Ginger
• ProWritingAid
• WhiteSmoke
• Slick Write

• Tiešsaistes pareizrakstības rīka pielietošana tekstam pirms tā nodošanas 
svešvalodas redaktoram, var ievērojami samazināt pakalpojuma 
izmaksas.

https://www.grammarly.com/
https://www.gingersoftware.com/
https://prowritingaid.com/
https://www.whitesmoke.com/
https://www.slickwrite.com/#!home


Atsauču sistēma (1)

• Citēšanas jeb atsauču sistēma (citēšanas stils) ir mākslīgi radīta informācijas
un komunikācijas sistēma, kas iekļaujas un ir attīstīta paralēli pētniecības
praksei.

• Dažādās zinātniskajās nozarēs tā attīstīta atšķirīgi.
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Atsauču sistēma (2)

• APA (American Psychological Association) – Amerikas Psihologu asociācijas stils

• CMS (The Chicago Manual of Style) – Čikāgas stils

• Harvard style – Harvardas stils

• IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers style) – Elektronikas un elektrotehnikas 

inženieru institūta stils

• ISO 690 (standard for bibliographic referencing of  International  Standards Organization) –

Starptautiskās Standartu Organizācijas standarts bibliogrāfiskajām atsaucēm

• MLA (Modern Language Association of America) – Amerikas Mūsdienu valodu asociācijas sistēma

• OSCOLA (Oxford Standard for Citation of Legal Authorities) – Oksfordas Standarts juridisko iestāžu 

dokumentu citēšanai 20



Atsauču sistēma (3)

• Galvenās funkcijas:

- identificēt dokumentu, uz kuru autors atsaucas

- nodrošināt pietiekamu informāciju, lai atrastu dokumentu

- sniegt svarīgu papildu informāciju un tās saistību ar autora argumentiem, lai 

palīdzētu lasītājam izlemt, vai turpināt atsaukties
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• Divu elementu sistēma:

- norāde tekstā

- norāde teksta beigās:

• literatūras un informācijas avotu saraksts jeb bibliogrāfija teksta beigās

• zemsvītras atsauces lapas  beigās



Atsauču organizēšanas rīki (1)

• Globālā tīmekļa piedāvājumā ir atsauču un bibliogrāfisko norāžu 
programmatūras / lietotnes / pārvaldības rīki jeb “citēšanas menedžeri”, kas 
nereti ir arī komunikācijas tīkla sastāvdaļa.
• Gan maksas, gan bezmaksas. 

• Zotero

• Mendeley

• EndNote

• EndNote Basic
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Recenzēšana (1)

23Avots: Kim, Nick https://www.cartoonstock.com/directory/p/peer_review.asp

• Recenzēšana (peer review) nodrošina pētnieciskā darba pēctecību un palīdz 
novērst kļūdainas vai neprecīzas informācijas publiskošanu. 

• Recenzents/ti ir atbilstošās zinātņu 
nozares eksperti, kuru kompetences ļauj 
spriest par publikācijas precizitāti, 
novitāti un nozīmīgumu.

• Recenzēšanai ir vairāki veidi:
• Pilnīgi anonīma

• Daļēji anonīma

• Atvērtā recenzēšana

• Publiska recenzēšana



Recenzēšana (2)

24Avots: Kim, Nick https://www.cartoonstock.com/directory/p/peer_review.asp

• Atvērtās piekļuves žurnāliem tiek veikts recenzēšanas process, kas, tāpat kā
tradicionāli izdotiem žurnāliem, nodrošina kvalitātes kontroli.



Recenzēšana (3)

25Avots: Kim, Nick https://www.cartoonstock.com/directory/p/peer_review.asp

• Atvērtā recenzēšana (Open Peer Review)

• Idejas pamatā ir
• padarīt recenzijas procesu raitāku

• padarīt recenzijas procesu pārskatāmāku

• izmantot uz sabiedrību vērstu pieeju

• izmantot mūsdienu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju iespējas

• uzlabot publikācijas

• attīstīt jaunas zinātniskās recenzēšanas metodes

• veicināt recenzēšanas darba atzīšanu un iekļaušanu 
pētnieciskā darba novērtējumā



Recenzēšana (4)

26Avots: Kim, Nick https://www.cartoonstock.com/directory/p/peer_review.asp

• Izglītošanās iespējas recenzēšanas darbam:
• Izdevniecības piedāvā materiālus savās tīmekļa vietnēs, piem.,

• Wiley: https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/becoming-a-
reviewer.html/peer-review-training.html

• Emerald: https://www.emeraldgrouppublishing.com/our-services/reviewers/become-a-reviewer

• Publons Academy: https://publons.com/academy/enrol/

• Enago Academy: https://learn.enago.com/

• Recenziju piemēri un padomi:
• https://f1000research.com/for-referees/peer-

reviewing-tips/examples

• https://www.peerageofscience.org/review/review-
examples/

https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/becoming-a-reviewer.html/peer-review-training.html
https://www.emeraldgrouppublishing.com/our-services/reviewers/become-a-reviewer
https://publons.com/academy/enrol/
https://learn.enago.com/
https://f1000research.com/for-referees/peer-reviewing-tips/examples
https://www.peerageofscience.org/review/review-examples/


Platforma Publons

• Recenzentu datubāze

• Pētnieku kopiena, kas 
veicina recenzēšanas 
prasmes (tostarp 
Publons Academy)

• Rīki, kas palīdz 
recenēšanas darba 
atzīšanu un atpazīšanu

27https://publons.com/about/home/

https://publons.com/about/home/


Unikālie identifikatori (1)

• Unikāls identifikators (persistent identifier – PID) ir rakstzīmju virkne, kas tiek
izmantota, lai unikāli identificētu dokumentu, datni, autora profilu un citus
objektus tīmeklī, kā arī, lai atpazītu sasaisti starp šiem objektiem.

• Unikālie identifikatori nodrošina ilgtermiņa un nemainīgu atsauci uz objektu

• Zinātnes informācijas un datu apmaiņai un verificēšanai ir pieejami ir dažādi
unikālie identifikatori (piem., ORCID, DOI, ISBN, ISSN)

• Liela daļa repozitoriju piedāvā unikālo identifikatoru pievienošanas pakalpojumu,
izveidojot metadatu ierakstus un deponējot zinātniskos rezultātus tajos.

28

Papildus informācija: 

Informācijas un diskusiju platforma par unikāliem identifikatoriem 
https://www.pidforum.org/c/knowledge-hub/11

https://www.pidforum.org/c/knowledge-hub/11


Unikālie identifikatori (2)

• ISSN (International Standard Serial Number – Starptautiskais seriālizdevuma
standartnumurs) ir unikāls seriālizdevumu identifikators, ko lieto tirdzniecībā,
bibliotēku sistēmās un katalogos. Plašāk šeit.

• DOI (Digital Object Identifier) – digitālais objekta identifikators (indekss) ir stabila
un pastāvīga saite uz publikācijas pilntekstu. Plašāk šeit.

• ORCID – Bezpeļņas organizācija ORCID uztur pētnieku unikālo identifikatoru
reģistru. Pētnieks, reģistrējoties un izveidojot personīgo profilu ORCID sistēmā,
var iegūt unikālu identifikatoru, kas paliek nemainīgs, mainoties piederības
institūcijai, e-pasta adresei, vai uzvārdam. Plašāk šeit.
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https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/issn-periodikai
https://www.doi.org/faq.html
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897334-What-is-my-ORCID-iD-and-how-should-I-use-it-


Unikālais identifikators autorībai

• Autorība – lai e-vidē autors un viņa darbi būtu labāk atpazīstami, vērtīgi ir
izmantot unikālus identifikatorus, kurus var iegūt izveidojot personīgo profilu
speciālās platformās/reģistros, piemēram, ORCID ID.

• https://orcid.org/
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https://orcid.org/


Datubāzes
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• Bibliogrāfiskās datubāzes, katalogi

• Pilntekstu datubāzes

• Citējamības un kvalitātes novērtējuma datubāzes/reģistri  (Web of Science, 
Scopus, ERIH PLUS, SCImago Journal & Country Rank, DOAJ, Ulrich`s WEB: 
Global Serials Directory u.c.) 

• Digitālie arhīvi, e-repozitoriji, manuskriptu serveri (preprint server)

• Meklētājprogrammas un informācijas resursu agregatori*: (PRIMO, 
GoogleScholar, OpenAIRE, EBSCO u.c.)

*Informācijas resursu agregatori – datubāzes, kas saturu veido apkopojot
informāciju no globālajā tīmeklī pieejamām datubāzēm un citiem informācijas
avotiem, lai atkārtoti izmantotu vai pārdotu.

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2cCzVAcmM989ejJcHj&preferencesSaved=
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://www.scimagojr.com/
https://doaj.org/
https://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/faqs.asp
https://www.biblioteka.lu.lv/mekle-un-atrodi/primo/par-primo/
https://scholar.google.com/
https://explore.openaire.eu/
https://www.ebscohost.com/uploads/imported/thisTopic-dbTopic-1030.pdf


Rīki žurnālu pārskatīšanai un izvēlei

• Rīks žurnālu izvēlei Elsevier Journal Finder

• Rīks žurnālu izvēlei Master Journal List

• Rīks žurnālu izvēlei Springer Nature Journal suggester

• Datubāze/reģistrs ERIH PLUS arī noder žurnālu izvēlei

• Portāls SCImago Journal & Country Rank

• Ekonomikas nozarēs var meklēt žurnālus arī Academic Journal Guide (piekļuvei 
jāizveido savs profils) 

Būšu pateicīga, ja informēsiet par līdzīgiem sarakstiem un ceļvežiem (to pieejamības iespējām), 

kurus veido un uztur nozaru un apakšnozaru pārstāvji un kopienas; 

Pamatā tas noder doktorantūras studentiem
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https://journalfinder.elsevier.com/
http://mjl.clarivate.com/
https://journalsuggester.springer.com/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://www.scimagojr.com/
https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018/


Vai sociālās tīklošanas vietnes ir datubāzes un 
repozitoriji?

33



Atvērtā piekļuve atvērtās zinātnes kontekstā

34
Avots: What is Open Science?, https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction

https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction


Žurnālu izdošanas modeļi (1)

• Tradicionālā publicēšanas modeļa žurnāls – žurnāla izdošanas izmaksas
sedz žurnāla abonētājs vai pircējs

• Atvērtās piekļuves (Open Access) žurnāls – žurnāla izdošanas izmaksas
sedz autors/i vai autoru pārstāvošā institūcija, vai no pētījuma projekta
līdzekļiem

• Hibrīdžurnāls – tradicionālā publicēšanas modeļa žurnāls, kurā daļa no
rakstiem pieejama atvērtā piekļuvē. Par rakstu publicēšanu atvērtā
piekļuvē maksā autors/i vai autoru pārstāvošā institūcija, vai no pētījuma
projekta līdzekļiem

35



Žurnālu izdošanas modeļi (2)

• Zaļais ceļš – publikāciju versijas
pašarhivētas e-repozitorijos bez maksas

• Dimanta ceļš – publikācija publicēta
atvērtās piekļuves žurnālā bez maksas

• Zelta ceļš – publikācija publicēta atvērtās
piekļuves žurnālā pārsvarā maksājot APC

• Bronzas ceļš – publikācijai dota piekļuve
izdevēja tīmekļa vietnē, taču nav atvērtās
piekļuves licences un jebkurā brīdī
izdevējs var nolemt atvērto piekļuvi
pārtraukt.

• u.c.
Avots: https://www.jvolcanica.org/ojs/index.php/volcanica/article/view/16/19

https://www.jvolcanica.org/ojs/index.php/volcanica/article/view/16/19


Žurnālu izdošanas modeļi (3)

• Tradicionālā publicēšanas modeļa transformešana uz atvērtās piekļuves
modeli

37

https://sparcopen.org/our-work/transitioning-your-journal/

https://sparcopen.org/our-work/transitioning-your-journal/


Atvērtās piekļuves žurnālu izvēle

• Straujā atvērtās piekļuves žurnālu izdevējdarbības tirgus augšana izraisījusi
arī šķēršļus – arvien rodas jauni žurnāli, kuru vidū daļa ir viltus žurnāli
(viltus izdevēji nesniedz pakalpojumus autoriem un izdod izdevumus ar
apšaubāmu kvalitāti; negatīvi ietekmē izdevējdarbības prestižu)

38

• Rekomendācija: izmantot DOAJ reģistru, kurā tiek
uzņemti tikai tie žurnāli, kas izpilda kvalitātes prasības.
• Uzņemti vairāk kā 11 000 žurnāli dažādās nozarēs

• 70% nav piemērotas publikāciju publicēšanas izmaksas (APC)

• https://doaj.org/

• https://www.doabooks.org/

https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/


Publicēšanās platformas (1)

• Mega žurnāli, kas publicē rakstus plašam nozaru klāstam. Izdoti tikai 
elektroniskā veidā.

39

• Piemērs: 
F1000 Research
apvieno mega
žurnāla modeli ar
atvērtās
recenzēšanas un
komentāru
platformu.
https://f1000research.com/articles/7-1821

https://f1000research.com/articles/7-1821


Publicēšanās platformas (2)

Jauna publicēšanās platforma “Open Research Europe”
• veido pēc Eiropas Komisija iniciatīvas

• tiks atklāta 2021. gadā

• daudznozaru

Plašāka informācija:
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
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https://open-research-europe.ec.europa.eu/


Datu žurnāli

Žurnāli, kuru raksti 
savienoti ar datu kopām 
uz kurām atziņas 
balstītas. Datu kopas 
atbilstoši aptrādātas un 
saglabātas speciāli datu 
pārvaldīšanai veidotos 
repozitorijos, digitālos 
arhīvos, platformās u.c.

41https://openpsychologydata.metajnl.com/

https://openpsychologydata.metajnl.com/


Žurnāli pilsoņzinātnes veicināšanai

• Eiropā izveidots pirmais žurnāls pamatskolas un
vidusskolas vecuma audzēkņiem “Open Schools
Journal” , lai veicinātu
• izglītošanos un nākošās pētnieku paaudzes

piesaistīšanu zinātnei

• veicinātu pilsoņzinātnes (Citizen Science) iniciatīvas
mērķu un ideju realizēšanu
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https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal/index


Iniciatīvas un tendences

• Science Europe darba grupa publikāciju atvērtās piekļuves jautājumos (gan
autoru, gan izdevēju perspektīva)

• cOAlition konsorcija iniciatīva “Plāns S”
• "Plāns S " paredz, ka pētniekiem, kuri gūst labumu no nacionāliem un starptautiskiem

pētniecības finansētājiem, sākot ar 2021. gadu publikācijas jāpublicē Open Access
žurnālos, Open Access platformās vai nekavējoties jādeponē atvērtā piekļuvē
repozitorijos bez embargo perioda.

• Transformatīvie līgumi
• Plašāk šeit.

• Open Journal Systems (OJS) – atvērtā koda programmatūra zinātnisko
žurnālu sagatavošanai un pārvaldībai.

• Plašāk šeit.
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https://www.scienceeurope.org/our-priorities/open-access
https://www.coalition-s.org/about/
https://www.coalition-s.org/
https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/
https://www.slideshare.net/inaviljoensmith/using-ojs-to-manage-publish-your-online-open-access-journal


Vienošanās ar izdevēju (1)

44Avots: https://slideplayer.com/slide/13068471/

https://slideplayer.com/slide/13068471/


Vienošanās ar izdevēju (2)
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• Pre-print — šis ir autora manuskripts, kas iesniegts žurnālam. Žurnāla veidotāji 
nav piesaistījuši recenzentus un veikuši zinātniskās recenzēšanas procesu, 
rediģējuši vai formatējuši, pievienojuši informāciju par lappušu numuriem un 
žurnāla sējumu vai marķējis ar zīmolu. Šī versija tiek saukta arī kā autora 
manuskripts, oriģināl manuskripts, pirmais melnraksts (author's manuscript, 
original manuscript, first draft).

• Post-print — publikācija, kam veikta zinātniskā recenzēšana un attiecīgi 
pārskatīts. Šī versija tiek saukta arī kā akceptētais autora manuskripts (accepted
author manuscript).

• Publishers' final version — raksts, kas ir zinātniski recenzēts, rediģēts, pārlasīts, 
pievienota informācija par lappušu numuriem un žurnāla sējumu un pilnībā 
formatēts publicēšanai.



Vienošanās 
ar izdevēju (3)

• Žurnālu pašarhivēšanas 
politiku var pārbaudīt:
• izdevēja vai žurnāla tīmekļa 

vietnē

• datubāzē SHERPA /RoMEO 
(Lielbritānijā izveidots 
pakalpojums starptautiskiem 
žurnāliem)
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https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Papildus informācija par CC licencēm: 
https://www.napd.lu.lv/creativecommons/

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.napd.lu.lv/creativecommons/


Vienošanās 
ar izdevēju (4)

• EK piedāvā izmantot līguma 
pielikuma paraugu, lai vienotos ar 
izdevēju. Skatīt šeit.

• SPARC organizācijas vietnē pieejama 
informācija par autortiesībām un 
līguma pielikuma paraugs, kas var 
palīdzēt modificēt autortiesību 
nodošanas līgumus:

• https://sparcopen.org/our-work/author-
rights/

• https://sparcopen.org/wp-
content/uploads/2016/01/Access-
Reuse_Addendum.pdf
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-oa-guide-model-for-publishing-a_en.pdf
https://sparcopen.org/our-work/author-rights/
https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/Access-Reuse_Addendum.pdf


Piemēri: Post-print sākumlapai, deponējot 
repozitorijā
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Zinātnisko sasniegumu novērtēšana (1)
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• Pētniekiem un zinātniskajām institūcijām ir saistoši pievērst uzmanību
pētniecības sasniegumu mērīšanas metodikām un risinājumiem, jo tas
palīdz
• izprast sava pētījuma nozīmi un iekļaušanos zinātniskās informācijas apmaiņā 

un komunikācijā

• atrast sadarbības partnerus pētījumiem

• veicināt finansējumu piesaistīšanu pētījumiem

• pozitīvi ietekmēt pārstāvētās institūcijas atzinību starptautiskos reitingos



Zinātnisko sasniegumu novērtēšana (2)
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• Tiek izstrādātas dažādas metodes, kā izmērīt zinātnisko rezultatu, tostarp
žurnālu un citu izdevumu, publikāciju autoru nozīmi un ieguldījumu kādā
zinātnes nozarē (līdzīgi arī zinātnisko institūciju kopējos sasniegumus)
• Bibliometrija un citēšanas analīze

• Altmetrika

• Reitingi

• u.c.



Zinātnisko sasniegumu novērtēšana (3)
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• Izdevējdarbības pārstāvju un žurnālu veidotāju sniegtais atbalsts ir neatsverams
• Nozares, apakšnozares, strapnozaru vai šaura pētniecības virziena pētnieku kopienas 

pulcēšana un informācijas apmaiņas nodrošināšana (sava veida komunikācijas 
platformas uzturēšana)

• Žurnālu un citu izdevumu veidošana un regulāra uzturēšana atbilstoši kvalitātes 
principiem (tostarp noformējums)

• Žurnālu un citu izdevumu iekļaušana datubāzēs, reģistros, repozitorijos, kas 
nodrošina dažādus izmatošanas statistikas rādītājus

• Atbalsts pētījumu autoriem, piedāvājot dažādus komunikācijas kanālus un vadlīnijas
autoriem publikāciju atpazīstamības veicināšanai, piem.,

• Peter Lang: https://www.peterlang.com/page/marketing/marketing-your-book

• SAGE: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/promote-your-article

• Taylor & Francis: https://authorservices.taylorandfrancis.com/ensuring-your-research-makes-an-impact/

• Wiley: https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Promotion/index.html

https://www.peterlang.com/page/marketing/marketing-your-book
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/promote-your-article
https://authorservices.taylorandfrancis.com/ensuring-your-research-makes-an-impact/
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Promotion/index.html


OpenAIRE agregators –
Piemērs informācijas par publikācijām un citiem pētnieciskiem 
rezultātiem apvienošanai vienuviet, šīs informācijas pieejamība un 
savietojamība ar citām infrastruktūrām

• OpenAIRE piedāvā infrastruktūru (savienots repozitoriju un digitālo arhīvu 
tīkls), rīkus, informācijas un atbalsta sistēmu.

• Tā ir sistēma, kur savā starpā savienota informācija par projektiem, 
publikācijām, datu kopām, autoriem, datu sniedzējiem, organizācijām. 



https://www.openaire.eu/

Piemērs – informācija par projektu (1)



Piemērs – informācija par projektu (2)



Piemērs – informācija par projektu (3)



Piemērs – informācija par projektu projektu
– savienojums ar CORDIS (4)



• Publicēts Eiropas Komisijas atbildīgā direktorāta par
pētniecību un inovācijām ziņojums par zinātniskās
publicēšanās un komunikācijas nākotnes vīzijām.

• Ziņojumā uzsvērts, ka pētniecības izvērtēšana
varētu būt pamats zinātniskās komunikācijas
veidošanā un uzturēšanā, tādējādi ietekmējot visus
iesaistītos. Pētniekiem, to komūnām un
organizācijām, kā arī finansētājiem tā ir iespēja
uzlabot esošo zinātniskās komunikācijas shēmu un
publicēšanās sistēmu.

• Plašāk: https://open-research-europe.ec.europa.eu/
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Papildus materiāli tēmas izzināšanai (1)

https://open-research-europe.ec.europa.eu/


Papildus materiāli tēmas izzināšanai FOSTER (2)

58https://www.fosteropenscience.eu/courses

https://www.fosteropenscience.eu/courses


Papildus materiāli tēmas izzināšanai 
OpenAIRE portālā (3)

59https://www.openaire.eu/support

https://www.openaire.eu/support
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