Latvijas Veģetācija – norādes autoriem

Norādes autoriem
Žurnāls „Latvijas Veģetācija” publicē labā kvalitātē uzrakstītus oriģinālus zinātniskus
rakstus latviešu un angļu valodā, kuru tematika tieši saistīta ar veģetācijas, t.sk.
fitosocioloģijas un veģetācijas ekoloģijas, vaskulāro augu, aļģu, ķērpju un sēņu floras
izpēti, augu ģenētikas, horoloģijas, dendroloģijas un augu invāziju izpēti.
Žurnāls publicē pētījumus, kas atspoguļo aktuālas tēmas, papildinot zināšanas par
Latvijas un/vai Baltijas reģiona veģetācijas un floras daudzveidību un aizsardzību.
Izvēloties rakstus publicēšanai, priekšroka tiek dota rakstiem, kas ietver novitāti
minētajās jomās un atspoguļo Latvijas un/vai Baltijas mērogā aktuālas tēmas, piemēram,
sniedz jaunas zināšanas vai papildina zināšanas par kādu no minētajām tēmām.
Žurnāla galvenais redaktors patur tiesības noraidīt rakstus, kas neatbilst žurnāla tematikai,
uzrakstīti žurnāla prasībām neatbilstošā kvalitātē, satur plaģiātisma pazīmes vai nav
uzskatāmi par aktuāliem un nesatur nekādu novitāti.
Publicēšanai pieņemtie raksti tiek rediģēti un, ja akceptēti publicēšanai, var tikt nosūtīti
autoram nepieciešamo labojumu veikšanai.
Raksti iesniedzami elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi:
botaniku-biedriba@hotmail.com.
Žurnāls publicē šāda satura rakstus:
Oriģināli pētījumi
Teorētiski vai praktiski pētījumi, ko īstenojis(uši) raksta autors(i).
Literatūras apskati
Konkrētu tēmu literatūras analīze, agrāk izdotu un/vai sērijveida veģetācijai un florai
veltītu publikāciju vai nepublicētu avotu padziļināta analīze.
Īsi ziņojumi
Jauni atradumi (piemēram, jaunas sugas Latvijas florā), jaunas idejas pētniecībā,
komunikācija, autoru viedoklis konkrētos jautājumos, aicinot uz diskusiju u.c.
Personālijas un organizācijas
Īsi raksti, kas veltīti Latvijā vai Baltijas mērogā nozīmīgām personībām vai
organizācijām, kuru darbība ir/bijusi saistīta ar veģetācijas un floras izpēti.
Raksta struktūra
Rakstam, kas atspoguļo oriģinālu pētījumu un literatūras apskatu, jābūt struktūrētam šādi:
 Nosaukums,
 Autors (autori), to piederība institūcijai un institūcijas(u) pasta adreses un autoru
e-pastu adreses (var norādīt tikai pirmā autora e-pasta adresi),
 Kopsavilkums (līdz 200 vārdi),
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Atslēgas vārdi (4-5),
Ievads,
Materiāls un metodes,
Rezultāti,
Diskusija,
Literatūra,
Kopsavilkums (Summary) angļu valodā (ietverot raksta nosaukuma tulkojumu
angļu valodā) (līdz 200 vārdi).

Teksta sadaļām var veidot apakšnodaļas (tās nenumurējot).
Ja raksts sagatavots angļu valodā, tad autoram jāsagatavo arī kopsavilkums latviešu
valodā.
Sadaļas „Rezultāti” un „Diskusija” var apvienot. Ir pieļaujams atsevišķi izdalīt sadaļu
„Secinājumi” un „Pateicības”, ja tas, autouprāt, ir nepieciešams.
Raksti, kas iekļaujas sadaļās „Īsi ziņojumi” un „Personālijas”, var būt strukturēti citādi,
piemēram, bibliogrāfiski saraksti ar ievadtekstu.
Saīsinājumi vai saīsinājumu salikteņi (abreviatūras)
Ja rakstā tiek lietoti saīsinājumi vai saīsinājumu salikteņi (abreviatūras), tad obligāti
jānorāda saīsinājuma skaidrojums, pirmoreiz minot tekstā. Piemēram, „... Latvijas
Sarkanā grāmata (LSG)...”. Saīsinājumus un abreviatūras nelieto rakstu nosaukumos un
kopsavilkumā.
Valodas prasības
Rakstiem jābūt uzrakstītiem labā latviešu vai angļu valodā. Raksts var tikt noraidīts, ja tas
neatbilst norādītajām prasībām vai satur daudz rakstības un valodas kļūdu.
Rakstus jāsagatavo elektroniski .doc vai .docx formātā (Times New Roman, 12 burtu
izmērs). Fotogrāfijas, kartes un citi attēli, kā arī grafiki, kas veidoti MS Excel formātā,
jāiesniedz oriģinālajā formātā, numurējot tos tāpat, kā rakstā. Netiek pieņemti attēli .pdf
formātā.
Līdz ar raksta iesniegšanu, autors apliecina un redaktors ir tiesīgs uzskatīt, ka iesniegtais
raksts ir oriģināls un nav iesniegts publicēšanai vai publicēts citā izdevumā, t.sk. arī
tulkots un iesniegts publicēšanai vai publicēts citā valodā, kā arī ka iesniegtais raksts nav
plaģiāts. Šo nosacījumu neievērošanas gadījumā žurnāla redaktors ir tiesīgs noraidīt
rakstu un nepieņemt to publicēšanai arī pēc labojumiem, par to rakstiski informējot
autoru(s).
Publicēšanai pieņemtie raksti pēc iesniegšanas tiek rediģēti un, ja nepieciešami labojumi,
tie tiek nosūtīti atpakaļ raksta autoram.
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Literatūras saraksts noformējams atbilstoši šādiem nosacījumiem (piemēri):
Grāmatas un raksti grāmatās
Mather, P. M. 1976. Computational methods of multivariate analysis in physical
geography. J. Wiley and Sons, London, 532.
Vīksne, J. 1997. Engure – putnu ezers. Jāņa sēta, Rīga, 110.
Nusbaums, J. 2008. Preventing drainage influence in the raised bogs. In: Pakalne M. (ed.)
Mire conservation and management in especially protected nature areas in Latvia.
Latvijas Dabas fonds, Rīga, 118-131.
Raksti periodiskos izdevumos
Boyer, M.L.H., Wheeler, B.D. 1989. Vegetation patterns in spring-fed calcareous fens:
calcite precipitation and constraints on fertility. Journal of Ecology 77: 597–609.
Ezermalietis, 1899. No Engures ezermalas. Tēvija (10. nov.) 45: 4.
Konferenču tēzes un rakstu krājumi
Gavrilova, Ģ., Laiviņš, M., Medene, A. 2011. Engures ezera sateces baseina vaskulāro
augu floras bioģeogrāfiskais raksturojums. Ģeogrāfija, Ģeoloģija, Vides zinātne.
Universitātes 69. zinātniskā konference. Referātu tēzes. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga,
428–429.
Dažādi dokumenti
Latvijas Republikas Ministru kabinets. Noteikumi Nr. 278 „Noteikumi par ietekmes uz
vidi novērtējumu” (1998. gada 4. aug.). Latvijas Vēstnesis. 1998. gada 7. aug.
Interneta avoti
IUCN, 2014. Data collection on Invasive Alien Species in Poland.
http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/?12801 (skatīts 20.01.2014.)
Ja interneta avotiem ir norādīts autors, to obligāti jānorāda literatūras sarakstā.
Literatūras avoti, kuriem nav norādīts autors vai redaktors
Literatūras avoti, kuriem nav norādīts autors vai redaktors, noformējami šādi:
Anon. 2008. Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas
un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, COM (2008): Ceļā uz ES stratēģiju par
invazīvajām sugām. Eiropas kopienu komisija, Brisele.
Literatūras avoti, kas rakstīti kirilicā vai citā alfabētā, ko neveido latīņu burti, norāda
autoru un pilnu literatūras avota nosaukumu oriģinālajā rakstā, iekavās norādot raksta vai
grāmatas pilnu nosaukumu angļu valodā (ja pieejams rakstā – tā, kā to tulkojis literatūras
avota autors) un iekavās angļu valodā norādot raksta oriģinālvalodu. Piemēram,

3

Latvijas Veģetācija – norādes autoriem
Кристкалне, С. X. 1959. Водяной рис (Zizania aquatica L.) в Латвийской ССР (Wild
rice (Zizania aquatica L.) in the Latvian SSR). Ботанический журнал 44(2): 209-211
(in Russian).
Atsauces tekstā jāveido, iekavās norādot autora(u) uzvārdu(s) un publicēšanas gadu,
autora uzvārdu no publicēšanas gada atdalot ar komatu. Piemēram, (Kalniņš, 2010),
(Kalniņš & Bergsons, 2010). Ja ir vairāk kā divi autori, norāda tikai pirmā autora
uzvārdu, piemēram, (Kalniņš et al., 2010).

4

