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Aizsākumi – Karaliskā Biedrība (Royal Society)

Avots: An 1862 engraving of the Royal Society fellowship of eminent scientists, The Royal Society, 
https://www.thetimes.co.uk/article/royal-society-upset-as-andrew-joins-wren-boyle-and-babbage-nlfzt9dnvbv



Zinātniskie žurnāli

• 17. gadsimta vidū kā operatīvāka informācijas apmaiņas forma
parādījās – zinātniskie žurnāli

• Pirmais žurnāls bija The Philosophical Transactions, kuru izdeva
Londonas Karaliskās biedrības sekretariāts. (Pirmais numurs
iznāca 1665. gada 6. martā.)

Avots: History of Philosophical Transactions, 
https://arts.st-andrews.ac.uk/philosophicaltransactions/wp-content/uploads/2013/02/40-1-Phil-Trans-250.jpg
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Zinātniska raksta struktūra (1) 

• Kvalitatīvam zinātniskajam izdevumam ir izstrādāti nosacījumi
kādai jābūt raksta struktūrai.
 (Piemērs no Emeralds Publishing: https://emeraldopenresearch.com/for-authors/article-

guidelines/method-articles)

• Akadēmiskām, zinātniskām institūcijām, struktūrvienībām var
būt sava publicēšanās politika, tostarp prasības raksta
struktūrai.
 Piemērs: https://www.df.lu.lv/petnieciba/zinatniskas-publicesanass-politika/
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https://emeraldopenresearch.com/for-authors/article-guidelines/method-articles
https://www.df.lu.lv/petnieciba/zinatniskas-publicesanass-politika/


Zinātniska raksta struktūra (2) 

• 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


Zinātniska raksta struktūra (3) 

• Visbiežāk zinātniskās publikācijas 
noformē pēc IMRAD struktūras:

• Ievads (Introduction)

• Metodes (Methods)

• Rezultāti (Results)

• Diskusija (And Disscussion)
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Avots: IMRAD In Science, https://medium.com/literacy-discourse/imrad-in-science-4a29e6c63ccc



Zinātniska raksta struktūra (4)

• Nosaukums
• Kopsavilkums
• Atslēgas vārdi
• Pamatteksta daļa:

• Ievads 
• Metodes 
• Rezultāti 
• Diskusija 

• Secinājumi
• Pateicības
• Izmantotās literatūras saraksts
• Pielikums (pētījuma datiem u.c.)

7



Zinātniska raksta struktūra (5)

• 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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Zinātniska raksta struktūra (6)

• Nosaukumam skaidri un efektīvi jānorāda pētījuma galvenie jēdzieni,
konteksts un nozīme.

• Autorība sniedz detalizētas ziņas par pētījuma dalībniekiem (un to
pārstāvētām institūcijām).

• Kopsavilkums dod priekšstatu par publikācijas saturu, rosina interesi izlasīt
visu publikāciju un veicina atpazīstamību datubāzēs un
meklētājprogrammās. Efektīvi uzrakstīts kopsavilkums palīdzēs pārvarēt
pirmo atlasi publicējoties.

• Atslēgas vārdi palīdz ātri izprast saturu, kā arī nodrošina labāku publikācijas
atrašanu tīmeklī un tiešsaistes datubāzēs.

9



Zinātniska raksta struktūra (7)

• 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/


Citēšanas sistēma (1)

• Citēšanas jeb atsauču sistēma 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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Zinātniska raksta struktūra (5)
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Avots: Williams, R. B. Citation 
systems in the biosciences



Citēšanas 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 13



Citēšanas 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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Citēšanas sistēma (4)

• Divu elementu sistēma:

- norāde tekstā

- norāde teksta beigās:

• literatūras un informācjas avotu saraksts jeb bibliogrāfija teksta beigās

• zemsvītras atsauces lapas  beigās

15



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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Atsauču organizēšanas rīki (2)

17



Atsauču organizēšanas rīki (3)
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Atsauču organizēšanas rīki (4) 
Atsauču veidošana un stilu izmantošana MS Word
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Atsauču organizēšanas rīki (4) 
Atsauču veidošana un stilu izmantošana MS Word
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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


Jaunas iniciatīvas un modeļi žurnālu izdošanā

• Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība ietekmē veidu kā 
pētnieki apmainās ar informāciju par atklājumiem, tostarp zinātnisko 
izdevumu izdevējdarbību. 

• Rodas jauni izdevējdarbības modeļi un zinātnisko izdevumu, tostarp 
žurnālu veidi, kā arī citi varianti kā dalīties ar pētniecības rezultātiem.
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Atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīva

Brīva, pastāvīga, pilnteksta tiešsaistes 
pieeja bez finanšu, tiesiskiem un 
tehniskiem šķēršļiem – tiesības lasīt, 
lejupielādēt, kopēt, saglabāt, drukāt, 
dalīties, ievērojot autortiesības, 
citējot darba autoru un saglabājot 
darba integritāti.
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Avots: http://hackyourphd.org/en/2014/07/the-diy-hacker/



Atvērtā piekļuve atvērtās zinātnes kontekstā

24
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

25



APC (1)

• Kas ir APC?
• Publikāciju publicēšanas izmaksas (Article Processing Charges (APCs)) ir visplašāk 

lietotā metode, lai finansētu publicēšanos atvērtajā piekļuvē. 

• Kādas ir vidējās publikāciju gatavošanas izmaksas?
• Vairāk nekā 70% no atvērtās piekļuves žurnāliem vispār nav publikāciju gatavošanas 

izmaksas.

• Vidējās publikāciju gatavošanas izmaksas atvērtās piekļuves žurnālos ir 1,484 EUR. 
Hibrīdžurnāliem - 2,492 EUR. 

26



APC (2)

• Daudzi pētniecības finansētāji atļauj projektu pieteikumos pieprasīt 
līdzekļus atvērtās piekļuves publikāciju nodrošināšanai. Piemēram, 
publikāciju sagatavošanas izmaksas tiek atbalstītas projekta Apvārsnis 2020 
(Horizon 2020) pieteikumos. 

• Pastāv arī citi ienākumu modeļi, sākot ar reklāmām un ziedojumiem, līdz 
pat sponsorēšanai un subsīdijām.
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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


Datu žurnāli

• Žurnāli, kuru raksti 
savienoti ar datu 
kopām uz kurām 
atziņas balstītas. Datu 
kopas atbilstoši 
aptrādātas un 
saglabātas speciāli 
datu pārvaldīšanai 
veidotās platformās. 

29https://openpsychologydata.metajnl.com/

https://openpsychologydata.metajnl.com/


Mega žurnāli

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


Žurnāla izvēle (1)

• Lielā piedāvājumu klāsta dēļ, publikācijai atbilstoša žurnāla piemeklēšana 
kļūst arvien grūtāka.

• Izvērtējot žurnāla kvalitāti, jāpievērš uzmanība izdevēja tīmekļa vietnei:
• vai skaidri norādīts izdevēja nosaukums

• vai norādīta kontaktinformācija

• vai izdevējs iesaistīts ar nozari saistītās organizācijās

• vai žurnāla nosaukums ir oriģināls

• vai redkolēģijā iekļauti nozarē atzīti eksperti

• vai tiek piedāvāta automātiskā rakstu iesniegšanas sistēma

• vai žurnāls iekļuvis lielākajās nozares datubāzēs

• vai žurnāla kvalitāte tiek raksturota ar bibliometrisko rādītāju vērtībām
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Žurnāla izvēle (2)

• Izvēloties žurnālu, ir rūpīgi jāiepazīstas ar žurnāla mērķi un jomu, rakstu
pieņemšanas nosacījumiem un jāpārskata jaunākie žurnāla numuru raksti,
lai izdarītu secinājumus, vai autora raksts iederas konkrētā žurnālā, tāpat,
lasot rakstus, autors var labāk izjust vēlamo rakstības stilu un valodu.

32



Atvērtās piekļuves žurnālu izvēle

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

33

• 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/


Izvairīšanās no viltus žurnāliem (1)

• Pazīmes viltus žurnālu atpazīšanai:
• aizdomīgi ielūgumi e-pastā publicēties žurnālā vai kļūt par žurnāla redaktoru (autoriem 

jāpievērš pastiprināta uzmanība e-pasta autorības informācijai);
• augstas izdošanas izmaksu cenas (vai aizdomīgi mazas) un papildus izmaksas sīkā drukā;
• nav paskaidrota atteikšanās politika;
• viltus žurnālu izdevēji patur uz mūžīgiem laikiem visas autortiesības (bieži nav minēts 

aicinājuma vēstulē vai žurnālā tīmekļa vietnē, savukārt, līgumā minēts sīkā drukā), kas 
liedz autoram iespēju pētījumu publicēt citā reālā zinātniskā žurnālā;

• netiek nodrošināts recenzēšanas process (pretēji solītajam);
• ļoti agrs publicēšanas datums;
• norādīti nepatiesi žurnāla novērtējumi (piem., žurnālu ietekmes faktors) vai iekļauti 

viltus rangu sarakstos;
• izveidotas viltus tīmekļvietnes un/vai pozicionē sevi kā kādu jau radītu prestižu žurnālu 

vai kā piesaistītu prestižai universitātei (autoriem jāpievērš uzmanība tīmekļvietnes 
adresei);
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Izvairīšanās no viltus žurnāliem (2)

• Pazīmes viltus žurnālu atpazīšanai:
• žurnāla jomu uzskaitījumā ir uzskaitītas nozares, kas nav savstarpēji saistītas;

• tīmekļvietne un sarakste satur pareizrakstības un gramatikas kļūdas;

• manuskripta apstrādes apraksts ir īss vai vispār nepastāv;

• manuskripti jāiesniedz ar e-pasta starpniecību (īpaši jāpiesargās, ja e-pasta servera 
adrese (daļa aiz simbola “@”) nav organizācijai vai žurnālam piederīga;

• trūkst informācijas par publikācijas digitālo saglabāšanu;

• var piedāvāt piedalīties viltus konferencēs (scam conferences), kuras reāli nenotiek vai to 
organizēšanai tiek izmantotas krāpnieciskas metodes (piem., izsludināts, ka piedalīsies 
Nobela prēmiju laureāti nozarē; netiek nodrošināti konferenču rakstu krājuma 
recenzēšanas un izdošanas pakalpojumi).

35



36

• Piemērs: žurnāla 
vietnē nav atrodama 
informācija autoriem 
par izdevēju, 
publicēšanās 
nosacījumiem, 
recenzēšanas procesu, 
iepriekšējo žurnāla 
numuru arhīvs u.c.

Izvairīšanās 
no viltus 
žurnāliem (3)

http://lawresearchjournal.com/

http://lawresearchjournal.com/


Izvairīšanās no viltus žurnāliem (4)

• Autoriem, izvēloties žurnālus, kur publicēt zinātniskos rakstus, ir jāizvairās
no viltus žurnāliem (angļu valodā tie tiek apzīmēti kā fake journals,
predatory journals, suspicious journals, illegitimate journals).

• Tīmekļa vietnes, kas palīdz
izvairīties no krāpniekiem:

• Stop Predatory Journals –
palīdz izvairīties no viltus
izdevējiem un žurnāliem

• Think. Check. Submit. –
palīdz identificēt uzticamus
žurnālus

https://predatoryjournals.com/about/
https://thinkchecksubmit.org/


Citi rīki žurnālu 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

38

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/


Publicēšanas 
procesa posmi (1)
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• Pirmais posms -
publikācijas iesniegšana 
žurnāla redakcijai:

• Biežākās kļūdas: 
• neatbilstība raksta 

noformējuma prasībām 
konkrētā žurnālā

• pārsniegts publikācijas 
maksimālais izmērs

• temats neatbilst žurnāla 
saturam



Publicēšanas 
procesa posmi (2)
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• Otrais posms -
publikācijas izskatīšana 
publicēšanai:

• Recenzentu piesaistīšana

• Ieteikumu apkopošana 
par nepieciešamajiem 
uzlabojumiem

• Lēmuma pieņemšana:
• pieņemts publicēšanai

• nepieciešama 
publikācijas pārskatīšana 

• noraidīts



Kvalitāte (1)

41Avots: 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



Kvalitāte (2)

42Avots: 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.



Kvalitāte (3)

43Avots: Kim, Nick https://www.cartoonstock.com/directory/p/peer_review.asp

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

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

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

44https://publons.com/about/home/

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


Vienošanās ar izdevēju (1)

45Avots: https://slideplayer.com/slide/13068471/

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


Vienošanās ar izdevēju (2)
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• Pre-print — šis ir autora oriģinālais 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


Pētījumu rezultātu izplatīšana

• Pētniekiem ir jāorientējas pētījuma rezultātu izplatīšanas iespējās

• Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujā attīstība ietekmē arī jaunu 
iespēju rašanos zinātnisko rezultātu izplatīšanai arī jau pēc publicēšanas

Avots: Sharing your scientific video, AJE – American Journal Experts, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=1ORaT8zVLCc

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=1ORaT8zVLCc


Datubāzes
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• Bibliogrāfiskās datubāzes

• Pilntekstu datubāzes

• Citējamības un kvalitātes novērtējuma datubāzes (Scopus, Web of
Science, ERIH PLUS, SCImago Journal & Country Rank u.c.) 

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

• Meklētājprogrammas: (PRIMO, GoogleScholar u.c.)

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2cCzVAcmM989ejJcHj&preferencesSaved=
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://www.scimagojr.com/
https://www.biblioteka.lu.lv/mekle-un-atrodi/primo/par-primo/
https://scholar.google.com/


Žurnāli citējamības datubāzēs
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Piemērs – SCOPUS datubāzē
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Piemērs – Web of Science datubāzē
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Manuskriptu serveri (preprint server)

Manuskriptu serveri pamatā tika radīti tādu publikāciju deponēšanai (pašarhivēšanai), 
kas nav recenzētas vai atrodas recenzēšanas posmā

• arXiv (physics, mathematics, computer science, 
quantitative biology, statistics, engineering, and 
economics)

• AgriXiv (agriculture)

• bioRXiv (biology)

• BITSS (research methodology)

• EarthArXiv (Earth sciences)

• engrXiv (Engineering),

• LawArXiv (law)

• LISSA (library and information science)

• MarXiv (ocean and marine-climate sciences)

• Mathematics Preprint Servers (mathematics)

• MindRxiv (research on mind and contemplative 
practices)

• NutriXiv (nutritional sciences)

• paleorXiv (palaeontology)

• PsyArXiv (psychology)

• RAAG (algebra and analytic geometry)

• SocArXiv (social sciences)

• SportRxiv (sport and exercise-related research)

• Figshare (general)

• OSF Preprints (general)

• PeerJ (general)

• Zenodo (general)
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Papildus informācija FOSTER mācību platformas 
bez maksas e-kursā: «Sharing Preprints»

https://arxiv.org/
https://agrixiv.org/
http://biorxiv.org/
https://osf.io/preprints/bitss
https://eartharxiv.org/
https://engrxiv.org/
https://osf.io/preprints/lawarxiv
https://osf.io/preprints/lissa?_ga=2.29329721.426667618.1515693832-2077911703.1513241664
https://marxiv.org/
http://www.mathontheweb.org/mathweb/mi-preprints.html
https://mindrxiv.org/
https://osf.io/preprints/nutrixiv
https://osf.io/preprints/paleorxiv?_ga=2.29329721.426667618.1515693832-2077911703.1513241664
https://psyarxiv.com/
http://www.maths.manchester.ac.uk/raag/
https://osf.io/preprints/socarxiv
https://osf.io/preprints/sportrxiv?_ga=2.29329721.426667618.1515693832-2077911703.1513241664
https://figshare.com/
https://osf.io/preprints/
http://peerj.com/
https://zenodo.org/
https://www.fosteropenscience.eu/learning/sharing-preprints/#/id/5ac23bbcdd1827131b90e79d


Vai sociālās tīklošanas vietnes ir datubāzes un 
repozitoriji?
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Repozitoriji
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• Institucionālais repozitorijs

• Nozaru repozitorijs (piem., arXiv, Europe PubMed Central u.c.)

• Zenodo – EK līdzfinansēts, starpnozaru, bezmaksas repozitorijs

Repozitoriju reģistri: 

• opendoar.org/

• roar.eprints.org/

• Openaire.eu

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://roar.eprints.org/
https://www.openaire.eu/


LU e-resursu repozitorijs (1)
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https://www.biblioteka.lu.lv/mekle-un-atrodi/lu-e-resursu-repozitorijs/

https://dspace.lu.lv/dspace/



LU e-resursu repozitorijs (2)
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Piemērs – ZENODO (1)
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• Starptautisks repozitorijs, kurā ievietot pētniecības rezultātus, ja autora 
institūcijā nav sava repozitorija.

• Zenodo repozitorijs:

• uzņem jebkura formāta un nozares 
pētniecības rezultātus;

• piešķir unikālu un nemainīgu 
identifikatoru DOI;

• piedāvā veidot komūnas un kolekcijas;

• norāda finansējuma avota informācija;

• nodrošina mūžsaglabāšanu;

• integrēts ar datņu saglabāšanas un 
apmaiņas pakalpojumu DropBox.



Piemērs – ZENODO (2)
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https://zenodo.org/
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Datu repozitorija izvēle
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Autors noskaidro,

 vai viņa 

pētniecības 

nozarē 

ir jau izveidots 

repozitorijs vai 

datu krātuve. 

Ja ir, tad ievieto 

datus tur 

Ja institūcijai, 

kuru pārstāv 

autors 

ir izveidots 

institucionālais 

repozitorijs, 

tad ievieto tur

  

Ja nozarei un 

institūcijai nav  

repozitorija, tad 

izmanto 

bezmaksas 

starptautisko 

repozitoriju

 

Pārbauda, 

ko piedāvā 

pētniecisko datu 

repozitoriju 

reģistrs 

Re3data.org: http://www.re3data.org

http://www.re3data.org/


Reģistrs – re3data.org (1)  
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http://www.re3data.org

http://www.re3data.org/


Reģistrs – re3data.org (2) 
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http://www.re3data.org

http://www.re3data.org/


Piemēri: Post-print sākumlapai, deponējot 
repozitorijā
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OpenAIRE portāls
OpenAIRE piedāvā infrastruktūru (savienots repozitoriju’un digitālo arhīvu tīkls), rīkus, 

informācijas un atbalsta sistēmu. https://www.openaire.eu/



Piemērs – informācija par projektu (1)



Piemērs – informācija par projektu (2)



Piemērs – informācija par projektu – savienojums ar CORDIS



Zinātnisko sasniegumu novērtēšana (1)

70

• 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 publikāciju autoru
nozīmi un ieguldījumu kādā zinātnes nozarē (līdzīgi arī zinātnisko institūciju
kopējos sasniegumus)

• Bibliometrija un citēšanas analīze

• Altmetrika

• u.c.



Piemērs: Žurnāla ietekmes faktors
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Papildus materiāli tēmas izzināšanai (1)
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Informatīvs palīglīdzeklis:
https://www.biblioteka.lu.lv/pakalpojumi/pakalpojumi-petniekiem/informativs-paliglidzeklis-par-zinatnisko-publicesanos/



Papildus materiāli tēmas izzināšanai FOSTER (2)

74https://www.fosteropenscience.eu/courses

https://www.fosteropenscience.eu/courses


Papildus materiāli tēmas izzināšanai 
OpenAIRE portālā (3)

75https://www.openaire.eu/support

https://www.openaire.eu/support


Papildus materiāli tēmas izzināšanai
OPEN SCIENCE MOOC (4)

76https://opensciencemooc.eu/

https://opensciencemooc.eu/


Papildus materiāli tēmas izzināšanai
ZINĀTNES ZĪMES (5)

77https://zinatneszimes.podbean.com/

https://zinatneszimes.podbean.com/
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Kontaktinformācija:
Gita Rozenberga

gita.rozenberga@lu.lv

Jautājumi / Komentāri?


