


Programma 13.00- 14.00
“Atvērtā zinātne. FAIR principi
pētniecības datu pārvaldībai. Eiropas
atvērtās zinātnes mākonis – EOSC”

Programma: 
Tehniskie jautājumi: Gita Rozenberga/Iryna Kuchma 2 min

Īsa praktiskā informācija par vebināra platformas izmantošanu
Laura Bužinska/Valsts Izglītības attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts 

Kas ir Apvārsnis 2020 un Nacionālais kontaktpunkts? 5 min 
Gita Rozenberga/ OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka

Kas ir OpenAIRE un NAPD? 5 min
Atvērtā zinātne: vai tā ir cita, papildus, jauna zinātne?

Ilmārs Slaidiņš/ Rīgas Tehnikās universitātes Radioelektronikas institūts,
Kas ir EOSC? 8 min

Lauris Cikovskis/Rīgas Tehnikās universitātes HPC centrs, ESOC-Nordic RTU grupa, 
Jānis Kampars/Rīgas Tehnikās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūts, ESOC-Nordic
RTU grupa

FAIR principi datu pārvaldībā: viens no Atvērtās zinātnes stūrakmeņiem 15 min
Jautājumi 5 min



Seminārs 15.00- 16.00 
“Seminārs par atvērtās zinātnes jautājum
iem programmā Apvārsnis 2020 
un Apvārsnis Eiropa”
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15.00- 16.00 Tiešsaistes seminārs “Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības
atvērtās zinātnes kontekstā”

Programma
Tehniskie jautājumi: 

Īsa praktiskā informācija par vebināra platformas izmantošanu

Laura Bužinska/VIAA A2020 NKP 
Kas ir Apvārsnis 2020 un Nacionālais kontaktpunkts? 5 min 

Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālais atvērtās piekļuves dienests, LU Bibliotēka
Kas ir OpenAIRE un NAPD? 5 min
Apvārsnis 2020 un Apvārsnis Eiropa prasības publikāciju un datu

nodrošināšanai atvērtā piekļuvē. Iespējas prasības izpildīt. 39 min 

Jautājumi 7 min

https://lv.linkedin.com/in/laura-bu%C5%BEinska-77425a13
https://lv.linkedin.com/in/gita-rozenberga-72a26058


Kas ir Apvārsnis 2020? 
Kas ir A2020 Nacionālais 

kontaktpunkts? 

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, 
ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" 1.kārtas, 

projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” ietvaros



Programma “Apvārsnis 2020”

• Lielākā Eiropas Savienības 
pētniecības un inovāciju 
programma 
• Finansējums apm. 80 miljardi €
• 7 gadu periods 2014-2020

Nākamā programma (2021- 2027) 
Apvārsnis Eiropa 
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Apvārsnis 2020 Nacionālais 
kontaktpunkts

• Atrodas jebkurā Eiropas
valstī

• Visa veida konsultācijas
par A2020
• izvēlēties 

piemērotākos 
konkursus;

• meklēt partnerus;
• sagatavot 

pieteikumus;
• bez maksas.

• Vaļņu iela 1, 5. stāvs, 
Rīga
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Kur meklēt kontaktus
konsultācijām? 

A2020 NKP strādā 12  jomu eksperti

Izpēti, atrodi sev atbilstošo un sarunā
bezmaksas konsultāciju ! 
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/petnie
c_kontaktinfo/

Šobrīd sniedzam konsultācijas attālināti
(e-pasts, telefons, WhatsApp, Skype u.c.)  

Paldies par sapratni! 
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http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/petniec_kontaktinfo/


Funding & tender opportunities https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Funding and Tenders portālā redzami

• 250 jau izsludināti
projektu konkursi

• 26 projektu konkursi, kuri
vēl tiks izsludināti

Izpēti! 
9

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Kāpēc atvērtās zinātnes jautājumi ir aktuāli
programmāApvārsnis 2020? 

Mērķis: nodrošināt lasītājiem bezmaksas un tiešsaistes piekļuvi zinātniskajai
informācijai:

• Zinātniskie raksti
• Pētniecības dati

Jāseko līdzi, kas tiek rakstīts kopā ar partneriem projekta pieteikumā/
consorcium agreement/ grant agreement.

Atvērtās piekļuves vadlīnijas: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-
cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
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https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm


Slaids no EK prezentācijas par programmu Apvārsnis Eiropa



Ko vajadzētu zināt par Marijas Sklodovskas-
Kirī programmu? 

No 8. aprīļa ir atvērti pēdējie apakšprogrammas Marijas
Sklodovskas-Kirī pasākumu (MSCA) Individuālo
stipendiju un Cofund projektu konkursi. 
Termiņš 9. septembris

Vairāk: 
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn
_jaunumi/?text_id=41155

Kontaktpersona : Monta.Balta@viaa.gov.lv
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http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=41155
mailto:Monta.Balta@viaa.gov.lv


Apkopoti visi 2020.gadā plānotie Apvārsnis 2020 
projektu konkursi IKT jomā

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā 2020. gadā plānoti 112 
konkursi. 

IKT jomas konkursi atbalsta inovācijas un konkurētspēju visā privātajā un 
publiskajā sektorā, kā arī nodrošina zinātnes progresu visās disciplīnās. Tādējādi 
programmā Apvārsnis 2020 ar IKT saistītās tēmas caurvij visas prioritātes.

Programma atbalsta pētījumus saistībā ar pamattehnoloģijām tādām kā 
mikroelektronika, nanoelektronika, fotonika un robotika, kā arī citus 
starpnozaru tehnoloģiju pētījumus un izstrādnes.
Kontaktpersona: andris.freimanis@viaa.gov.lv

Šeit pieejams saraksts: http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=40970

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?year=2019&text_id=40970
mailto:andris.freimanis@viaa.gov.lv
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=40970


Kas notiek enerģētikas jomā? 

Izsludināti  47 projektu konkursi (pārsvarā līdz 28. vai 29. aprīlim, bet ir arī 
līdz septembrim) enerģētikas jomā. Informācija šeit
Iespēja izpētīt tos projektu konkursus, kas tiks atvērti 5. maijā šeit 

Kā atsevišķu jau atvērto projektu konkursa grupu (atvērts 5. martā, 
iesniegšanas termiņš – 10. septembris) nepieciešams izdalīt 10 
energoefektivitātes tematikai veltītos projektu konkursus.
Šīs tematikas projektu konkursa politikas kontekstam veltītie video ieraksti un atbildes uz jautājumiem no 2019. 
gada Informācijas dienas, kā arī konkrēto konkursu saites uz Funding & tender portālu atrodami EK Mazo un 
vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (EASME) tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-
2020-energy-efficiency/support-applications

A2020 NKP eksperts Gunta Šlihta: gunta.slihta@viaa.gov.lv
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/support-applications


Atvērti projektu konkursi Drošības
apakštēmā (SC7) 

Termiņš 27. augusts

Vairāk informācijas Funding and tenders šeit :

Vecākais eksperts Kaspars Kalniņš (kaspars.kalnins@viaa.gov.lv) 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31048010;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:kaspars.kalnins@viaa.gov.lv


“Apvārsnis Eiropa”

ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2021.– 2027. gadam: 

• Stiprinās ES zinātnisko un tehnoloģisko bāzi un Eiropas
pētniecības telpu (EPT) 

• Vairos Eiropas inovācijas spējas, konkurētspēju un darbvietu
skaitu

• Panāks rezultātus iedzīvotājiem prioritāru jautājumu
risināšanā un saglabās mūsu sociālekonomisko modeli un 
vērtības

Komisija ierosina programmai “Apvārsnis Eiropa” piešķirt budžetu 100 
miljardu EUR apmērā. 

1
7



https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-
merki

1
8





Programmas ”Apvārsnis Eiropa” 
stuktūra (melnraksts) 
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Ar ko sākt? 
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Reģistrējieties par 
ekspertu! 
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
Laura Bužinska

Zinātnes, pētniecības un inovāciju 
politikas atbalsta departamenta

Nacionālā kontaktpunkta 
Vecākā eksperte
Tālr.: 28621469

laura.buzinska@viaa.gov.lv


