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Prezentācijā…

Atvērtā zinātne

Atvērtās zinātnes priekšrocības

Pakalpojumi pētniekiem un plašākai sabiedrībai

OpenAIRE projekts un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
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EK Pētniecības, zinātnes un 

inovācijas komisārs Karlušs

Muedešs: 

«Mūsu mērķis ir izveidot

Eiropas atvērtās zinātnes

mākoni, kas padarīs zinātni

efektīvāku un produktīvāku

un ļaus miljoniem pētnieku

kopīgot un analizēt

pētniecības datus uzticamā

vidē, ko nenorobežo

tehnoloģijas un disciplīnas

un nesadala valstu

robežas.»



Atvērtā zinātne ir kustība, kuras mērķis ir padarīt 

zinātniskos pētījumus, datus un to izmantošanu 

brīvi pieejamus visiem zinātniskās sabiedrības 

līmeņiem, veicinot vieglāku pētniecības rezultātu 

un zināšanu publicēšanu ar nosacījumiem, kas 

ļauj tos atkārtoti izmantot, pārveidot un 
reproducēt.

Atvērtā zinātne – Open science



Atvērtā zinātnes komponenti

5Avots: What is Open Science?, https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction



Atvērtā zinātnes klasifikācija FOSTER portālā

6Avots:  https://www.fosteropenscience.eu/resources



Kāpēc tas ir svarīgi?

Filozofiskais viedoklis

vēlme

Ekonomiskais ieguvums

nepieciešamība 

Tehniskās iespējas

iespējas 
Avots: https://uerick.files.wordpress.com/2013/04/justifi.jpg
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Iniciatīvas aizsākumi
2001. gada decembrī 

Budapeštā notika Atvērtās 

sabiedrības institūta organizēta 

konference, kas kļuva par 

nozīmīgāko pasākumu plašākas 

atvērtās piekļuves iniciatīvas 

attīstības aizsākumam. 

Konferencē tika pieņemta

atvērtās piekļuves definīcija

un pamatnostādnes

(Budapest Open Access 

Initiative), kas tika publicētas

2002. gada februārī.

8https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

http://www.soros.org/openaccess


Atvērtā piekļuve – Open access

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.

Avots: http://hackyourphd.org/en/2014/07/the-diy-hacker/
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Vienošanās ar lielajām izdevniecībām

• Zinātnisko publikāciju izstrādes 

izmaksu segšanas modeļa 

maiņa

• Springer, Wiley and

Elsevier, u.c. izdevniecības

Avots: http://blogs.plos.org/absolutely-maybe/files/2016/01/Go-Dutch.jpg

Avots: https://blogs.openaire.eu/?p=1329

Piemēram, Nīderlandes universitāšu un 

akadēmisko slimnīcu autori var brīvi vai ar

būtisku atlaidi publiskot rakstus atvērti

pieejamus vairāk nekā 8000 žurnālos.
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Ieguvumi 

• Pētnieki

• Mācībspēki un studenti

• Publikāciju autori

• Publikāciju lasītāji

• Sabiedrība

• Izdevēji un žurnāli

• Pētniecības finansētāji

• Valstu pārvaldes 

• Iedzīvotāji

• Bibliotēkas

• Universitātes

• Valstis
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Ieguvumi lasītājiem
https://www.openaire.eu



Ieguvumi lasītājiem



Ieguvumi lasītājiem



Ieguvumi pētniekiem un sabiedrībai
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Avots: https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/106540.php



Priekšrocības pētniekam

• sniedz lielāku atpazīstamību

• ļauj saglabāt autortiesības un kontrolēt pētījuma materiālu atkārtotu 

izmantošanu

• piedāvā jaunas finansējuma iegūšanas iespējas

16Avots: Open Science: Sharing Your Research with the World
https://www.edx.org/course/open-science-sharing-your-research-with-the-world

• ļauj izpildīt pētījuma finansētāju 

prasības

• atvieglo pētījuma datu atkārtotu 

izmantošanu

• attīsta labas pētniecības praksi un 

samazina kļūdas

• paver jaunas sadarbības iespējas



Ieguvumi – palīdz pildīt pētījumu projektu 
nosacījumus

“Nodrošināt atvērtu piekļuvi, cik 

vien drīz iespējams un ne vēlāk kā 

pēc raksta publicēšanas, deponēt 

publicētā raksta elektronisko 

kopiju vai pēdējo recenzēto, 

publicēšanai apstiprināto 

manuskripta variantu zinātnisko 

publikāciju repozitorijā”

17Avots: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf



Repozitoriju tīkls

18
Avots: https://pxhere.com/en/photo/698361



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

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



LU e-resursu repozitorijs (2)
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Kā izvēlēties repozitoriju?

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 

Vairāk informācijas par repozitorija izvēli: https://www.openaire.eu/opendatapilot-repository

Zenodo: http://www.zenodo.org

Re3data.org: http://www.re3data.org
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https://www.openaire.eu/opendatapilot-repository
http://www.zenodo.org/
http://www.re3data.org/


Pētniecības dati

Pētniecības dati ir fiksēta dažāda veida informācija: fakti, novērojumi, 

attēli, video/audio ieraksti, datorprogrammu rezultāti, mērījumi un cita 

veida pieredze, uz kuras balstās argumenti, teorijas, testi, hipotēzes 

un citi pētniecības rezultāti. Tie var būt jēldati, dati, kuriem veikta 

pirmapstrāde jeb “tīrīšana”, un pilnībā apstrādāti dati, kas saglabāti 

jebkurā formātā un informācijas nesējā.

Veids, kā dati tiek organizēti un arhivēti, ir ļoti svarīgs, lai pētījumus 

varētu atkārtot un pārbaudīt iegūtos rezultātus.



Pētniecības datu pārvaldība

Pētniecības datu pārvaldība ietver procesus un darbības, kas vajadzīgas, 

lai pārvaldītu datus visa pētniecības dzīves cikla laikā, gan 

pašreizējiem, gan turpmākiem pētījumiem un interesentu vajadzībām.

Svarīga pētījuma dzīves cikla 

komponente atvērtā zinātnē ir 

pētniecības datu 

pārvaldības plāns.



Pētniecības datu pārvaldības plāns

Pētniecības pārvaldības plāns ļauj noteikt, kādi dati, saistītie metadati 

un rīki tiks izmantoti, veidoti un iespējams kopīgoti pētījuma  projektā.  

Tas ir  noderīgs  gan plānojot datu veidošanu,  gan to atkārtotu 

izmantošanu, īpaši, ja  pētījuma  projektā iesaistīti  vairāki  sadarbības  

partneri vai valstis.

Dažādi datu pārvaldības plānu veidošanas 

palīgrīki ir pieejami globālajā tīmeklī.



Pētniecības cikls un atvērtā zinātne
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Avots: https://www.slideshare.net/Acceso2/introduction-to-open-science



OpenAIRE portāls
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https://www.openaire.eu



Ko dod OpenAIRE?

Pētniekiem:

•iespēja dalīties un arhivēt 

pētījumu;

•palielināt pētījuma 

rezultātu izmantošanu;

•izpildīt finansētāju prasības 

– dot atvērtu piekļuvi 

pētījuma rezultātiem; 

•savienot publikācijas ar 

pētījuma datu kopām;

•deponēt repozitoriju tīklā 

vai zenodo.org.

Projektu 

koordinatoriem:

•izpildīt finansētāju prasības 

– dot atvērtu piekļuvi 

pētījuma rezultātiem;

•izgūt pārskatu par pētījuma 

rezultātu publiskošanas 

progresu;

•meklēt un apkopot projekta 

darbības rādītājus;

•savienot publikācijas ar 

pētījuma datu kopām.

Datu sniedzējiem:

•datu saturu padarīt vizuālu;

•atvērtu piekļuvi padarīt par 

ikdienas praksi zināšanu 

menedžmentā;

•deponēt repozitoriju tīklā vai 

zenodo.org.;

•nodrošināt sadarbspēju

repozitorijiem, CRIS 

sistēmām un projektu datu 

bāzēm.

321



Pakalpojumu katalogs
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Piemērs – pakalpojums datu anonimizēšanai
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Projekts OpenAIRE

• Starptautisks projekts

• Ilgtermiņa projekts
• OpenAIRE (2009-2012)

• OpenAIRE plus (2012-2014)

• OpenAIRE (2015-2018)

• OpenAIRE-Advance (2018-2020)

31

• Cilvēkresursi

• Infrastruktūra

• Politika



OpenAIRE portāls
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https://www.openaire.eu



Projekts OpenAIRE - Latvijā

• Reģionālais pārstāvis – Latvijas Universitāte

• Funkcijas Eiropas Komisijas projektā OpenAIRE

• atbalsts pētniekiem, pētniecības projektu vadītājiem, zinātnes
politikas veidotājiem, izdevējiem, bibliotēku speciālistiem visā Latvijā

• atbalsts Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas projektu 
dalībniekiem

• atvērtās piekļuves ideju skaidrošana sabiedrībai

• informācijas sniegšana interesentiem/zinātniskās sabiedrības 
pārstāvjiem ārpus Latvijas

o Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

www.napd.lu.lv
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Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
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www.napd.lu.lv



Mācību materiāli (1)
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https://www.openaire.eu



Mācību materiāli (2)
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www.fosteropenscience.eu/



Kontaktinformācija

Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Paldies!

mailto:napd@lu.lv

