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Atvērtās piekļuves projekti  

un pārstāvniecība  

 

•OpenAIRE                                   2009 - 2011 

•OpenAIRE+                                 2011 - 2014 

•OpenAIRE2020                           2015 - 2017 

 

•Open Access National Point of Reference at EC  

•PASTEUR4OA , FOSTER 
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https://www.openaire.eu/ 

- 

platforma  

Apvārsnis 2020  

nostādņu realizācijai 
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Nacionālais atvērtās piekļuves 

dienests 

2009 - "Open Access: pētījumu kvalitātes un ietekmes maksimāla 

palielināšana“  

2010 - "Open Access un OpenAIRE - izaicinājums un iespēja Latvijas zinātnes 

attīstībai“  

2011 - "Institucionālais repozitārijs pētniecības attīstībai un zinātniskās 

informācijas pieejamībai“  

2012 - "Open Access kustība un institucionālo repozitāriju veidošana“  

2012 - "Brīvpieejas e-resursu publicēšana: iespējas un attīstība“ 
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Aktivitātes – semināri  



Nacionālais atvērtās piekļuves 

dienests 

2011 - “Brīva pieeja zinātniskajai informācijai un autortiesības“  

2012 - “LU E-resursu repozitārija attīstība”  

2012 - “Kā guglēt gudri jeb kā atšķirt labus brīvpieejas resursus?“ (pasākumu 

ciklā "Zinātnes kafejnīca“) 

2013 - "Autortiesības brīvpieejā: slogs vai iespēja?“  (pasākumu ciklā 

"Zinātnes kafejnīca“) 
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Aktivitātes – diskusijas  



Nacionālais atvērtās piekļuves 

dienests 

•Informatīvie materiāli – bukleti, video 

•Publikācijas  

•Ikgadējo starptautisko OA nedēļu organizēšana Latvijā 

•Informatīvās prezentācijas  

 

•Apmācības un konsultācijas par deponēšanas iespējām 

repozitorijos 

•Aptaujas 
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Aktivitātes – publicitāte u.c.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ib8tyjNoB2k


Nacionālais atvērtās piekļuves 

dienests 
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❏http:// www.napd.lu.lv  

❏Izveidota 2015.g. 

❏Teorētisks un praktisks 

atbalsts atvērtajai zinātnei 

Latvijā 

•E-kurss “Open Science / 

Atvērtā zinātne” 

Tīmekļa vietne  



 

 

 

 

 

 

Nacionālais atvērtās piekļuves 

dienests 
 estudijas.lu.lv/course/ 

❏FOSTER mācību materiālu e-kurss 
❏Mērķis - veidot izpratni par jēdzienu 

"atvērtā zinātne" (Open Science) un veicināt 
tā atpazīstamību Latvijas sabiedrībā 
❏Valodas: angļu val., latviešu val. 
❏Tematika:  
 atvērtā zinātne un tās nozīme 

pētniecībā,  
 atvērtā piekļuve 
 atvērtie pētnieciskie dati  
 atvērtās zinātnes politiskās nostādnes  
 atvērtās piekļuves informācijas 

pārvaldības līdzekļi, repozitoriji  
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•Materiālu formāti: prezentācijas, 

video, tīmekļa vietnes, raksti, pārskati 

un vadlīnijas. 

E-kurss 



LU e-resursu repozitorijs 

Dspace.lu.lv 
Ar OpenAIRE uzstādījumiem 
saderīga krātuve 

 
2009-2011 – Repozitorija izveide  
2013 - Repozitorijā ir integrēts 
teoloģijas nozares repozitorijs 
SciRePrint (Science and Religion 
Dialogue Prints) 
2015 - DSpace jaunākās 
5.3.versijas ieviešana 
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LU e-resursu repozitorijs 

Ierakstu skaits: ~28 tūkst. 

Meklēšanas iespējas 

•Repozitorija saskarnē 

•Google u.c. metameklētājos 

(piem., BASE) 

•AP iniciatīvu atbalstošo projektu 

tīmekļa vietnēs: 

 DART- Europe E-theses Portal 

 NDLTD (Networked Digital 

Library of Theses and 

Dissertations)  

10 



LU e-resursu repozitorijs 

•Tuvākie uzdevumi: 

•LU pētnieku publikāciju ierakstu 

automatizēta ielāde Repozitorijā 

no Scopus un Web of Science. 

•Scopus citējamības un Altmetric 

rādītāju integrācija visām 

zinātniskajām publikācijām. 
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RTU institucionālais repozitorijs 

Atvērtās piekļuves repozitorijs ir daļa no RTU Zinātniskās darbības 

informācijas sistēmas, kas  balstīta uz CERIF. 

Publiski pieejami vairāk nekā 7550 pilnie teksti. 
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science.rtu.lv  

Izveidots 2011.g. 

 



LNB akadēmiskais repozitorijs Academia 

academia.lndb.lv  

Izveidots 2010.g.  

LNB publikācijas, konferenču un 

semināru materiāli, atsevišķas 

digitālās kolekcijas 

Ap 600 objektiem  

2016. g. – iecerēta migrācija uz 

DOM sistēmu un infrastruktūras 

pakalpojuma attīstība. 
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Atvērtās piekļuves izdevējdarbība 

Lielākās augstskolas atbalsta atvērtās piekļuves publicēšanos 

 Atvērtās piekļuves izdevumi   

oDOAJ datubāzē 

 Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and 

Applied Sciences (Latvijas Zinātņu akadēmija) 

 Latvian Journal of Physics and Technical Sciences (Fizikālās enerģētikas institūts) 

 Transport and Telecommunication Journal  (Transporta un telekomunikāciju institūts) 

 Environmental and Experimental Biology (Latvijas Universitāte) 

 Baltic Journal of Modern Computing (Latvijas Universitāte) 

 Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly (Rīgas Tehniskā Universitāte) 

ostarptautiskos repozitorijos - BioMed Central, Cogprints, ArXiv. 
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Izaicinājumi 

“Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveide” (IZM) 

Zinātniskās darbības novērtējuma  nacionālās nostājas definēšana:   

Aktīva iesaistīšanās starptautiskās diskusijās  

Politisko nostādņu izstrāde un ieviešana  

Creative Commons licences ievērošanas akcepts Latvijā 

 EK rekomendācijas: 

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in 

Horizon 2020 

Guidelines on Data Management in Horizon 2020 
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Nacionālie/valsts līmeņa 



Izaicinājumi 

 

Alternatīvu atvērtās piekļuves publicēšanās modeļu izmantošana 

(piemēram,SciELO, Revistas CSIC, ULC Press) 

Nākotnes izaicinājums izdevējiem  - virzība uz  atvērtās piekļuves 

izdevējdarbību (Gold Open Access) 

OpenAIRE un Apvārsnis2020 publicēšanās prasību izpilde  
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Projektu realizētājiem un institūcijām 



Izaicinājumi 

 

Vienošanās ar izdevējiem par atļauju savu 

žurnāla rakstu atvērt brīvai piekļuvei 

Pētījumu  rezultātu un datu atvēršana 

sabiedrībai 
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Pētniekiem 
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Paldies par uzmanību! 

 

Vairāk:   

 http://www.napd.lu.lv/ 


