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Avots: https://www.youtube.com/watch?v=7vi9IGPuMFo

Progress prasībās atvērtā zinātnes kontekstā

https://www.youtube.com/watch?v=7vi9IGPuMFo


https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/reference-documents;programCode=HORIZON

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON


Model Grant Agreement

• Dotācijas piešķīruma līguma paraugs

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/aga_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf


Atvērtā zinātne

• Atvērtā zinātne ir kustība, kuras mērķis ir padarīt zinātniskos 
pētījumus, datus un to izmantošanu brīvi pieejamus visiem 
zinātniskās sabiedrības līmeņiem un plašāk, veicinot vieglāku 
pētniecības rezultātu un zināšanu publicēšanu ar nosacījumiem, 
kas ļauj tos atkārtoti izmantot, pārveidot un reproducēt.

• Atvērtā zinātne ir pētniecības praktizēšana, izmantojot ar 
atvērtību saistītus elementus, instrumentus, metodiku dažādos 
pētniecības darba posmos (sākot ar ideju izstrādi līdz pat 
zinātniskā darba novērtējumam).

• Atvērtā zinātne = labā zinātnes prakse



Novitātes Apvārsnis Eiropa konteksti

• Projektu pieteikumu vērtēšana

• Zinātniskās publikācijas

• Intelektuālā īpašuma tiesības

• Pētniecības datu pārvaldība

• Kvalitatīva atvērtā piekļuve zinātniskajiem rezultātiem

• Reproducējamība

• Atvērtā zinātne un ārkārtas situācijas



Projektu pieteikumu vērtēšanas kontekstā

• Atvērtās zinātnes principu/prakses apraksts tiek sagaidīts pieteikuma 
sadaļā Izcilība = Excellence (nevis Ietekme-Impact)

• Tiek sagaidīta atvērtās zinātnes praktizēšana, kas pārsniedz obligātā 
kārtā prasīto

• Publikācijas tiek vērtētas, pamatojoties uz to kvalitāti (ne žurnālu 
ietekmes faktoru)



Atvērtās zinātnes prakses prasības pēc stingrības

Kas? Kā? Obligāti/Rekomendējoši

Agra un atvērta dalīšanās Pirms-reģistrēšana, pre-printi utt. Rekomendēts

Pētniecības rezultātu pārvaldīšana Datu pārvaldības plāni (DMP) Obligāti jāievēro

Reproducējamība Informācija par rīkiem/ instrumentiem un 
piekļuvi datiem un citiem rezultātiem, lai 
validētu publikācijas

Obligāti jāievēro

Atvērtā piekļuve zinātniskiem 
rezultātiem, izmantojot drošus 
repozitorijus

Atvērtā piekļuve publikācijām

Atvērtā piekļuve datiem

Atvērtā piekļuve modeļiem, algoritmiem, 
programmatūrām, darbplūsmām u.c.

Obligāti jāievēro recenzētām publikācijām
Obligāti jāievēro pētniecības datiem ar 
izņēmumiem saskaņā ar principu «atvērts, cik 
vien iespējams, slēgts, cik nepieciešams»
Rekomendēts citiem pētniecības rezultātiem

Atvērtā recenzēšana Publicēšanās žurnālos ar atvērtas 
recenzēšanas servisu

Rekomendēts

Zināšanu veidošanā ieinteresēto 
pušu iesaiste

Iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, gala 
lietotāju iesaiste pētījuma rezultātu 
kopradē

Rekomendēts



Zinātniskās publikācijas (1)

• Prasība zinātniski recenzētiem manuskriptiem nodrošināt tūlītēju
atvērto piekļuvi (bez embargo perioda)
• Ne vēlāk kā publikācijas izdošanas brīdī ir jānodrošina zinātniski recenzētā 

manuskripta vai publicētās gala versijas deponēšana drošā repozitorijā

• Tūlītēja pieeja pilntekstam, izmantojot CC-BY vai līdzvērtīgu licenci

• Repozitorijā veidotajam ierakstam jāietver visu informāciju, lai varētu validēt 
publikācijā paustos atklājumus (dati, rīki, instrumenti u.c.)



Zinātniskās manuskriptu versijas

Avots:https ://slideplayer.com/slide/13068471/

https://slideplayer.com/slide/13068471/
https://slideplayer.com/slide/13068471/


Zinātnisko manuskriptu versijas

• Pre-print — šis ir autora oriģinālais manuskripts, kas iesniegts žurnālam. 
Žurnāla veidotāji nav piesaistījuši recenzentus un veikuši zinātniskās 
recenzēšanas procesu, rediģējuši vai formatējuši, pievienojuši informāciju 
par lappušu numuriem un žurnāla sējumu vai marķējuši ar zīmolu. Šī 
versija tiek saukta arī kā autora manuskripts, oriģinālmanuskripts, pirmais 
melnraksts (author's manuscript, original manuscript, first draft).

• Post-print — publikācija, kam veikta zinātniskā recenzēšana, attiecīgi 
pārskatīta. Šī versija tiek saukta arī kā akceptētais autora manuskripts 
(accepted author manuscript).

• Publishers' final version — raksts, kas ir zinātniski recenzēts, rediģēts, 
pārlasīts, pievienota informācija par lappušu numuriem un žurnāla 
sējumu un pilnībā formatēts publicēšanai.



Piemēri: Post-print sākumlapai, deponējot 
repozitorijā



Piemērs: 
CC licenču 
veidi



Drošs repozitorijs saskaņā ar Apvārsnis Eiropa (1)

• Droši repozitoriji ir sertificēti (piem., izmantojot servisus: 
CoreTrustSeal, nestor Seal DIN31644, ISO16363) un/vai nozares
repozitoriji, kas atzīti un aktīvi izmantoti atbilstošās zinātnes 
nozares kopienā

• Daudznozaru (vai vispārēja lietojuma) repozitoriji un institucionālie
repozitoriji arī ir pieņemami.



Drošs repozitorijs saskaņā ar Apvārsnis Eiropa (2)

• Drošu repozitoriju pazīmes:
• nodrošina mehānismus satura integritātei un autentiskumam

• sniedz skaidru informāciju par repozitorija politiku un pakalpojumiem

• nodrošina plašu un ideālā gadījumā atvērtu piekļuvi saturam (ņemot vērā juridiskos 
un ētiskos ierobežojumus)

• piešķir pastāvīgos identifikatorus (persistent identificator – PID)

• pieprasa un dod iespēju ievadīt detalizētus metadatus standartizētā un 
mašīnlasāmā veidā

• nodrošina vidēja un ilgtermiņa saglabāšanu, ekspertļīmeņa pārraudzību, kvalitātes 
nodrošināšanu

• atbilst valsts un/vai starptautiskajiem drošības kritērijiem



Zinātniskās publikācijas (2)

• Metadatiem jābūt atvērti pieejamiem:
• izmantojot CC Public Domain (CC0) vai līdzvērtīgu licenci

• īstenojot FAIR principus

• norādot pielietotās licences nosacījumus 

• izmantojot pastāvīgos identifikatorus (persistent identifier – PID)



Piemērs: Metadatu ieraksts (1)

AVOTS: https://reshare.ukdataservice.ac.uk/852418/

https://reshare.ukdataservice.ac.uk/852418/


Metadati
Metadatu 
lauku 
nosaukumi

Piemērs: Metadatu ieraksts (2)



Metadatu standarti

Vietnes, kur var meklēt metadatu standartus 
pēc zinātņu nozarēm:

• RDA Metadata Directory: rd-alliance.github.io/metadata-
directory/ (rd-alliance.github.io)

• Metadata Standards Catalog: Metadata Standards Catalog 
(bath.ac.uk)

• Disciplinary Metadata | DCC: Disciplinary Metadata | DCC

http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/
https://rdamsc.bath.ac.uk/
https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata


PID

• Pastāvīgais identifikators (persistent identifier – PID) ir rakstzīmju virkne, kas 
tiek izmantota, lai unikāli identificētu dokumentu, datni, autora profilu un 
citus objektus tīmeklī, kā arī, lai atpazītu sasaisti starp šiem objektiem.

• Pastāvīgie identifikatori nodrošina ilgtermiņa un nemainīgu atsauci uz objektu

• Zinātnes informācijas un datu apmaiņai un verificēšanai ir pieejami ir dažādi 
pastāvīgie unikālie identifikatori (piem., ORCID, DOI, ISBN, ISSN)

• Liela daļa repozitoriju piedāvā pastāvīgo identifikatoru pievienošanas 
pakalpojumu, izveidojot metadatu ierakstus un deponējot zinātniskos 
rezultātus tajos.

Papildus informācija: 

Informācijas un diskusiju platforma par unikāliem identifikatoriem 
https://www.pidforum.org/c/knowledge-hub/11

https://www.pidforum.org/c/knowledge-hub/11


Publicēšana

• Var brīvi izvēlēties, kur publicēties, tomēr jāatceras, ka publikācijas 
apstrādes maksu no Apvārsnis Eiropa budžeta drīkst paredzēt tikai 
publicējoties pilnīgā atvērtās piekļuves (fully open access) 
informācijas resursā (hibrīdžurnāli netiek apmaksāti)

• Pieejama publicēšanās platforma “Open Research Europe”, kur 
Apvārsnis Eiropa dalībnieki var publicēties bez maksas
• izveidota pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas 
• daudznozaru
• recenzēšanas process
• plašāka informācija: https://open-research-europe.ec.europa.eu/

https://open-research-europe.ec.europa.eu/


Izdevējdarbības modeļi

• Tradicionālā izdošanas modeļa žurnāls jeb abonēšanas modeļa žurnāls 
(subscription-based journal) – žurnāla izdošanas izmaksas sedz žurnāla abonētājs 
vai pircējs.

• Atvērtās piekļuves (Open Access jeb fully Open Access) žurnāls – žurnāla 
izdošanas maksas sedz autors/-i vai autoru pārstāvošā institūcija, piemēram, no 
pētījuma projekta līdzekļiem. Visi žurnāla raksti ir pieejami atvērtā piekļuvē. 
Atvērtās piekļuves žurnālu izdošanas modeļiem pastāv dažādi veidi, piemēram, 
zelta, platīna vai dimanta, u.c.

• Hibrīdžurnāls (hybrid journal; reizēm tiek apzīmēts arī kā Open Select journal) –
tradicionālā publicēšanās modeļa žurnāls, kurā daļa no rakstiem pieejama atvērtā 
piekļuvē. Par rakstu publicēšanu atvērtā piekļuvē maksā autors /-i vai autoru 
pārstāvošā institūcija.



Intelektuālā īpašuma tiesības

• Prasība parūpēties, lai tiktu saglabātas pietiekamas intelektuālā 
īpašuma tiesības, lai varētu pildīt nosacījumus par zinātnisko 
publikāciju atvērto piekļuvi
• EK piedāvā izmantot līguma paraugu, lai vienotos ar izdevēju: 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-
pilot/h2020-oa-guide-model-for-publishing-a_en.pdf

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-oa-guide-model-for-publishing-a_en.pdf


Pētniecības datu pārvaldība (1)

• Obligāti jānodrošina pētniecības datu pārvaldību, tostarp datu 
pārvaldības plānu sagatavošanu visiem projektiem, kuros tiek ģenerēti 
un/vai atkārtoti izmantoti dati

• Datu pārvaldība saskaņā ar FAIR principiem

• Datu pārvaldības plāns (DMP) jāizveido un regulāri jāatjauno

• Cik drīz vien iespējams un saskaņā ar datu pārvaldības plānā 
norādītajiem termiņiem dati jādeponē drošā repozitorijā 
• ja projekta programmas uzsaukumā prasīts, tad – EOSC federētā infrastruktūrā

• jānodrošina atvērtā piekļuve saskaņā ar principu «atvērti, cik iespējams, slēgti, 
cik nepieciešams», izmantojot CC-BY, CC-0 vai līdzvērtīgu licenci



Pētniecības datu pārvaldība (2)

• Pētījuma projekta pieteikuma stadijā jābūt aprakstītiem 
pamatjautājumiem un paredzētam budžetam

• Pēc 6 mēnešiem jābūt gatavai datu pārvaldības plāna 1. versijai 

• Nozīmīgu izmaiņu gadījumā jāpārskata un jārediģē plānu

• Jārediģē projekta vērtēšanas starpposmos

• Projekta noslēgumā – gala versija



Pētniecības datu pārvaldība (3)

Pētījuma projekta pieteikumā nav jābūt gatavam detalizētam datu 
pārvaldības plānam, tomēr ir jāapraksta:

• Standarti (datņu formāti, metadatu shēmas, licences utt.)

• Vai un kā datiem tiks nodrošināta piekļuve. Ja nē, tad kāpēc?

• Kā dati tiks apstrādāti un saglabāti?

• Esošā konsorcija datu pārvaldības līgumu situācija

• Izmantošanas un intelektuālā īpašuma tiesības 

Pētījuma budžetā jāparedz finansiālie līdzekļi



Rīks – DMP online https://dmponline.dcc.ac.uk/

https://dmponline.dcc.ac.uk/


Rīks – Argos https://argos.openaire.eu/splash/#page-top

https://argos.openaire.eu/splash/#page-top


Avots: 
https://www.napd.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/napd/Zin

as/FAIR_dati_Seminars_20201019.pdf

https://www.napd.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/napd/Zinas/FAIR_dati_Seminars_20201019.pdf


FAIR principi īsumā

• Atrodami (Findable) – Datiem jābūt aprakstītiem ar bagātīgiem metadatiem un
reģistrētiem vai indeksētiem meklējamā resursā (piemēram, pētniecības datu
repozitorijā). Digitāliem objektiem jābūt pievienotiem starptautiski
atpazīstamiem unikāliem pastāvīgiem identifikatoriem (PIDs).

• Pieejami (Accessible) – Jābūt mehānismam, kā datiem var piekļūt, izmantojot
autorizāciju vai specifisku protokolu datu piekļuvei. Metadatiem jābūt
pieejamiem arī situācijās, kad dati nav vairs pieejami.

• Savietojami (Interoperable) – Jāizmanto plaši izmantotus formātus, datu un
metadatu reprezentācijas standartus, tostarp skaidri jānorāda atsauces, kas
palīdz izsekot savstarpējās saites starp dažādiem datiem, datu kopām,
zinātniskiem rezultātiem.

• Atkārtoti izmantojami (Reusable) – Jānodrošina bagātīgi metadati,
dokumentācija un informācija par atkārtotas izmantošanas nosacījumiem.



EOSC – Eiropas Atvērtās zinātnes mākonī 
federētas infrastruktūras

https://marketplace.eosc-portal.eu/

https://marketplace.eosc-portal.eu/


Papildus prasības

• Jāseko līdzi, vai projekta uzsaukumam nav kādas papildus prasības 
atvērtās zinātnes kontekstā, un atbilstoši jāpilda tās
• var būt papildus prasības rezultātu validēšanas nodrošināšanai

• Var būt papildus prasības rezultātu deponēšanai

• Atvērtā zinātne ārkārtējās situācijas gadījumā
• nekavējoša atvērtā piekļuve visiem pētnieciskajiem rezultātiem (izmantojot 

CC-BY, CC-0 vai līdzvērtīgu licenci)

• izņēmuma gadījumos, ja atvērtā piekļuve apdraud leģitīmās intereses, var 
izmantot neekskluzīvas licences ar godīgiem un saprātīgiem nosacījumiem 
piekļuves nodrošināšanai juridiskām personām
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