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Prezentācijā…

Pirmsākumi

Atvērtās zinātnes jēdziens

Atvērtie  izpētes dati

Priekšrocības



Atvērtā zinātne ir kustība, kuras mērķis 
ir padarīt zinātniskos pētījumus, datus 
un to izmantošanu

Atvērtā zinātne – Open science

brīvi pieejamus visiem 
zinātniskās sabiedrības 
līmeņiem, veicinot 
vieglāku pētniecības 
rezultātu un         
zināšanu publicēšanu                       
ar nosacījumiem,             
kas ļauj tos atkārtoti 
izmantot, pārveidot un 
reproducēt.



Kāpēc tas ir svarīgi?

Filozofiskais viedoklis

vēlme

Ekonomiskais ieguvums

nepieciešamība 

Tehniskās iespējas

iespējas 

Avots: https://uerick.files.wordpress.com/2013/04/justifi.jpg



Iniciatīvas aizsākumi (1)
Atvērtās piekļuves iniciatīvu attīstība sākās 80. 

gadu beigās, kad sāka publicēt pirmos tiešsaistes 

atvērtās piekļuves (Open Access) žurnālus, 1991. 

gadā sāka veidot pirmo nozaru repozitoriju - arXiv, 

1997. gadā tika izveidots atvērtās piekļuves 
digitālais arhīvs PubMed.



Iniciatīvas aizsākumi (2)
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.

https://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/



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.



Pētniecības cikls un atvērtā zinātne

Plānošana

Ieviešana

Publicēšana

Meklēšana/ 
Ietekme

Saglabāšana

Atkārtota 
izmantošana

• Meklēšanas sistēmas

• Metrika

• Altmetrika

• Sociālie mediji

• Datizrace

• Atvērtie resursi (dati, saturs)

• Atvērtā programmatūra

• Atbilstība atvērtās zinātnes politikai

• Datu pārvaldības plāns

Avots: https://www.slideshare.net/Acceso2/introduction-to-open-science

• Atvērtie dati

• Atvērtie pētniecības dati

• Pilsoņzinātne

• Atvērtie pētījumu pieraksti

• Dalīšanās ar datiem

• Atvērtās licences

• Ētika

• Izmantošanas nosacījumi

• Atvērtās piekļuves repozitoriji

• Atvērtie žurnāli

• Datu žurnāli

• Atvērtā recenzēšana

• Atvērtās piekļuves 

repozitoriji

• Datu pārvaldības centri

https://www.slideshare.net/Acceso2/introduction-to-open-science


Atvērtās zinātnes komponenti

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



Atvērtā zinātnes klasifikācija FOSTER portālā

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



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 dati

Atvērti dati

FAIR dati

Pārvaldīti dati

Atvērti 

dati

FAIR dati

Pārvaldīti dati

Dati «savvaļā»



Kas ir atvērtie dati?

Atvērtie dati 

Brīva pieeja, iespējama 

atkārtota izmantošana, 

pārveidošana un 

izplatīšana

Datu kopīgošana

Ierobežota pieeja 

ierobežotam personu 

skaitam noteiktos 

apstākļos



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 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.



FAIR principi efektīvai datu pārvaldībai

• Tiesības un licences

• Atvērts formāts

• Vārdnīcas, ontoloģijas, 
tezauri

• Metodoloģijas, nozaru 
standarti

• Metadatu standarti

• Kopīgošanas 
nosacījumi

• Piekļuves statusi

• Autentifikācija un 
autorizācija

• Datu repozitoriji

• Metadati

• Unikālie identifikatori

• Datņu strukturēšana un 
nosaukšana

• Atslēgasvārdi

• Versijas

Atrodami
(Findable)

Pieejami 
(Accessible)

Atkārtoti
izmantojami 

(Reusable)

Savietojami
(Interoperable)



Infrastruktūra – datu repozitoriji

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-guide

Zenodo: http://www.zenodo.org

Re3data.org: http://www.re3data.org

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


As open as possible, as 
closed as necessary



Ieguvumi 

• Pētnieki

• Mācībspēki un studenti

• Publikāciju autori

• Publikāciju lasītāji

• Sabiedrība

• Izdevēji un žurnāli

• Pētniecības finansētāji

• Valstu pārvaldes 

• Iedzīvotāji

• Bibliotēkas

• Universitātes

• Valstis



Priekšrocības pētniekam

• sniedz lielāku atpazīstamību

• ļauj saglabāt autortiesības un kontrolēt pētījuma materiālu atkārtotu 

izmantošanu

• piedāvā jaunas finansējuma iegūšanas iespējas

Avots: 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



Atvērtās pētniecības cikls

Avots: https://www.rri-tools.eu/-/research-lifecycle-enhanced-by-an-open-science-by-default-workflow#

https://www.rri-tools.eu/-/research-lifecycle-enhanced-by-an-open-science-by-default-workflow


EK interese

• Paātrinājums pētniecībai un investīciju peļņa

• Novērsta pētījumu dublēšanās

• Starpnozaru pētniecība, institūciju un valstu sadarbība

• Plašākas un ātrākas iespējas pētījumu rezultātu 

izmantošanai uzņēmējdarbībā

• Valsts ieguldīto līdzekļu atdeve sabiedrībai



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.»



Palīgmateriāli (1)

27

Dānijas Tehniskās Universitātes Nacionālā Ūdens Resursu 

institūta ( DTU AQUA) zinātniskās darbības koordinators 

Ivo Grigorovs (Ivo Grigorov) stāsta par grantu piesaisti 

«Apvārsnis 2020» atvertās zinātnes kontekstā

• Semināra “Atvērtā zinātne pētniecības 

grantu piesaistei” (Open Science for 

Successful Research Grants) materiāli: 
https://www.napd.lu.lv/zinas/t/45524/

• FOSTER mācību platforma: 
https://www.fosteropenscience.eu/

• DCC tīmekļa vietne: 
http://www.dcc.ac.uk/training

https://www.napd.lu.lv/zinas/t/45524/
https://www.fosteropenscience.eu/
http://www.dcc.ac.uk/training


Palīgmateriāli (2)
https://www.fosteropenscience.eu/

https://www.fosteropenscience.eu/


Palīgmateriāli (3)
http://www.dcc.ac.uk/training

http://www.dcc.ac.uk/training


Kontaktinformācija

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

Paldies!

mailto:napd@lu.lv

