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Aizsākumi – Karaliskā Biedrība (Royal Scociety)

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
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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

3



Zinātniska raksta struktūra (1) 

• Kvalitatīvam zinātniskajam izdevumam ir izstrādāti nosacījumi kādai jābūt
raksta struktūrai.

• Akadēmiskām, zinātniskām institūcijām, struktūrvienībām var būt sava
publicēšanās politika, tostarp prasības raksta struktūrai.

• Žurnāliem mēdz būt izstrādāti un potenciālajiem autoriem pieejami
kontrolsaraksti (checklists), kas palīdz izprast žurnālu prasības rakstu
veidošanai.
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Zinātniska raksta struktūra (2) 

• Nosaukums
• Kopsavilkums
• Atslēgas vārdi
• Pamatteksta daļa:

• Ievads 
• Metodes 
• Rezultāti 
• Diskusija 

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

• 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.

• Piemēri:
• APA

• CMS

• Harvard style

• IEEE

• ISO 690

• MLA

• OSCOLA
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Atsauču organizēšanas rīki

• 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. 

• Piemēri:
• Zotero

• Mendeley

• EndNote

• EndNote Basic
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Žurnālu izdošanas varianti

• 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
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APC

• 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. 
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Žurnāla izvēle

• 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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Atvērtās piekļuves žurnāli (1)

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

11Avots: Kim, Nick https://www.cartoonstock.com/directory/p/peer_review.asp



Atvērtās piekļuves žurnāli (2)

• 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)
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• 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 (3)

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


Publicēšanas 
procesa posmi
• Pirmais posms -

publikācijas iesniegšana 
žurnāla redakcijai

• Otrais posms -
publikācijas izskatīšana 
publicēšanai:
• Recenzentu piesaistīšana

• Ieteikumu apkopošana 
par nepieciešamajiem 
uzlabojumiem

• Lēmuma pieņemšana
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Zinātnisko sasniegumu novērtēšana

15



Piemērs – SCOPUS datubāzē
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Piemērs – Web of Science datubāzē
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Pētniecisko rezultātu publicēšanas ceļi
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Avots: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf



Vai sociālās tīklošanas vietnes ir repozitoriji?
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Piemērs – ZENODO (1)

• Starptautisks repozitorijs, kurā ievietot pētniecības rezultātus, ja autora 
institūcijā nav sava repozitorija.

• Zenodo repozitorijs:
• uzņem jebkura formāta un nozares 

pētniecības rezultātus;

• piešķir unikālu identifikatoru DOI;

• piedāvā veidot komūnas un 
kolekcijas;

• norāda finansējuma avota 
informācija;

• nodrošina mūžsaglabāšanu;

• integrēts ar datņu saglabāšanas un 
apmaiņas pakalpojumu DropBox.
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Piemērs – ZENODO (2)
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https://zenodo.org/
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