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Prezentācijā…

Kas ir un nav FAIR?

FAIR principi un to realizēšana

Papildus materiāli



Vadmotīvs:
“tik atvērti, cik iespējams; 

tik slēgti, cik nepieciešams”
(As open as possible, as closed as necessary)



Kas ir atvērtie dati?

Atvērtie dati 

Brīva pieeja, iespējama 

atkārtota izmantošana, 

pārveidošana un 

izplatīšana

Datu kopīgošana

Ierobežota pieeja 

ierobežotam personu 

skaitam noteiktos 

apstākļos



=

FAIR un atvērto datu salīudzinājums

FAIR dati Atvērti dati



Pētniecības dati

FAIR dati

Atvērti dati

Atvērti 

dati

FAIR dati

Pārvaldīti dati

Dati «savvaļā»

Pārvaldīti dati

Centieni vairot FAIR + atvērtus datus

Labumi 

sabiedrībai

Pašlabums



Kas ir FAIR?

Atrodami             Pieejami             Savietojami            Atkārtoti izmantojami 



FAIR 15 principi: Atrodamība

F1: (Meta) datiem ir piešķirts globāli unikāls un nemainīgs

identifikators

F2: Dati ir bagātīgi aprakstīti ar metadatiem

F3: Metadati ietver saistīto datu identifikatorus

F4: (Meta) dati ir reģistrēti vai indeksēti pārmeklējamā resursā



FAIR 15 principi: Pieejamība

A1: (Meta) dati ir iegūstami pēc identifikatora caur standartizētiem

komunikācijas protokoliem

A1.1: Izmantotai protokols ir atvērts, bezmaksas un globāli

implementējams

A1.2: Protokols nodrošina autentifikāciju un autorizāciju

nepieciešamības gadījumā

A2: Metadati ir pieejami arī tad, kad dati vairs nav pieejami



FAIR 15 principi: Savietojamība

I1: (Meta) dati izmanto formālu, pieejamu, koplietojamu un plaši

pielietojamu valodu zināšanu attēlošanai

I2: (Meta) dati izmanto FAIR atbilstošu vārdnīcu

I3: (Meta) satur kvalitatīvas atsauces uz citiem (meta) datiem



FAIR 15 principi: Atkārtotā izmantošana

R1: (Meta) dati ietvar precīzus un noderīgus atribūtus

R1.1: (Meta) dati tiek izplatīti ar skaidru un pieejamu izmantošanas

R1.2: (Meta) datiem ir skaidri zināma izcelsme

R1.3: (Meta) dati atbilst konkrētā problēmapgabala kopienas

standartiem



AVOTS: 

https://ccafs.cgiar.org/open-access-

and-fair-principles#.X5L1BogzaUl

https://ccafs.cgiar.org/open-access-and-fair-principles#.X5L1BogzaUl


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)



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)



Unikālie identifikatori

• Unikāls 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.

• Unikālie identifikatori nodrošina ilgtermiņa un nemainīgu atsauci uz objektu

• Zinātnes informācijas un datu apmaiņai un verificēšanai ir pieejami ir dažādi 

unikālie identifikatori (piem., ORCID, DOI, ISBN, ISSN)

• Liela daļa repozitoriju piedāvā unikālo 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


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)



Datu repozitorija izvēle

Kritēriji:

• Labāk izmantot nozarē specializētu repozitoriju

• Jāpārbauda vai atbilst konkrēto datu vajadzībām (piem., vai uzņem faila 

formātus, atvērtas un slēgtas pieejas nodrošinājums)

• Noskaidrot, vai piešķir unikālos identifikatorus?

• Noskaidrot, vai repozitorijs ir sertificēts?



Datu repozitoriju izvēle (2)

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/
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Reģistrs – re3data.org (1) 
http://www.re3data.org

http://www.re3data.org/
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Reģistrs – re3data.org (2) 
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Reģistrs – re3data.org (2) 



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)



Ontoloģijas

AVOTS: Kopácsi†, S., Hudak, R., Ganguly, R., 2017. Implementation of a Classification Server to Support Metadata Organization for Long Term 

Preservation Systems. Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.. doi:10.31263/voebm.v70i2.1897

Kontrolētās vārdnīcas

Taksonomijas

Tēzauri

Ontoloģijas

vārdu un 

terminu 

saraksts

formalizēta zināšanu 

attēlošana

leksisko vienību

rašanās vēsture, tipi

un savstarpējās 

semantiskās 

attiecības

hierarhiska struktūra: 

plašākas un   

šaurākas          

nozīmes termini



FAIR principi efektīvai datu pārvaldībai

• Tiesības un licences

• Atvērts formāts

• Vārdnīcas, ontoloģijas, 
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Atrodami
(Findable)

Pieejami 
(Accessible)

Atkārtoti
izmantojami 

(Reusable)

Savietojami
(Interoperable)



Licences

AVOTS: How To Attribute Creative Commons Photos by Foter, CC BY 3.0
https://unevoc.unesco.org/home/Open%20Licensing%20of%20Educational%20Resources

Piemērs: 

Creative Commons 

licences

PUBLIC DOMAIN ir 

visatvērtākā licence



Attēls no FAIRsharing.org, CC BY-SA 4.0 

Iesaistītās puses FAIR datu radīšanai

http://fairsharing.org/


Papildus materiāls:               
savienotu infrastruktūru iespējas

27





Pakalpojumi

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

19

https://www.openaire.eu/

https://www.openaire.eu/


Piemērs – informācija par projektu (1)



Piemērs – informācija par projektu (2)



Piemērs – informācija par projektu – savienojums ar CORDIS



Tālākai tēmas izzināšanai …

34



Papildus materiāli tēmas izzināšanai (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.openaire.eu/

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


Eiropas Komisijas ekspertu darba 

grupas FAIR datu jautājumos gala 

ziņojums  «Padarot FAIR datus par 

realitāti» (Turning FAIR into Reality)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_

fair_into_reality_1.pdf

Papildus materiāli tēmas izzināšanai (2)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (3)
https://www.go-fair.org/

https://www.go-fair.org/


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (4)
https://www.rd-alliance.org/recommendations-and-outputs/catalogue

https://www.rd-alliance.org/recommendations-and-outputs/catalogue


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (5)
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide

https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (6)
https://www.fosteropenscience.eu/

https://www.fosteropenscience.eu/


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (7)
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

