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Kas ir OpenAIRE?

• Ilgtermiņa projekts

• OpenAIRE (2009-2012)

• OpenAIRE plus (2012-2014)

• OpenAIRE (2015-2018)

• OpenAIRE-Advance (2018-2021.febr.)

• Starptautisks projekts => organizācija

• Projekta OpenAIRE pamatbalsti

• Cilvēkresursi

• Infrastruktūra

• Politika



OpenAIRE portāls
OpenAIRE piedāvā infrastruktūru, rīkus, informācijas un atbalsta sistēmu.

https://www.openaire.eu/



Projekts OpenAIRE – Latvijā

• Reģionālais pārstāvis – Latvijas Universitāte

• Funkcijas Eiropas Komisijas projektā OpenAIRE

• atbalsts pētniekiem, pētniecības projektu vadītājiem, zinātnes politikas veidotājiem, 
izdevējiem, bibliotēku speciālistiem visā Latvijā;

• atbalsts potenciālajiem un esošajiem Apvārsnis 2020 dalībniekiem;

• atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes ideju skaidrošana sabiedrībai;

• informācijas sniegšana interesentiem/zinātniskās sabiedrības pārstāvjiem ārpus 
Latvijas.

o Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
https://www.napd.lu.lv/

e-pasts: napd@lu.lv

mailto:napd@lu.lv


Prezentācijā…

Apvārsnis 2020 prasības un risinājumi publikācijām

atvērtās piekļuves (Open Access) kontekstā

Prasības un risinājumi pētījumu datu pārvaldībai

Potenciālās prasības Apvārsnis Eiropa programmā



Digitālā programma Eiropai

• Eiropas Komisijas digitālā programma Eiropai 

paredz attīstīt atvērto zinātni,
kuras mērķis                                                             

ir pārveidot zinātni,                                        

padarot pētniecību 

atvērtāku,                                                 

globālāku,                                                

sadarbībā balstītāku,                                      

radošāku un tuvāku                              

sabiedrībai



Kāpēc atbalsta atvērtās zinātnes principus?

• Zinātnei

veicina efektivitāti, 

pārbaudāmību,       

caurspīdīgumu                         

un starpdisciplinaritāti



Kāpēc atbalsta atvērtās zinātnes principus?

• Ekonomikā                      

veicina piekļuvi         

zinātniskajai informācijai         

un atkārtotu tās       

izmantošanu industrijās                                

un inovācijās



Kāpēc atbalsta atvērtās zinātnes principus?

• Sabiedrībai

veicina pilsoņiem           

plašāku, ātrāku,     

pārredzamāku un  

vienlīdzīgu pieeju      

pētniecības rezultātiem, 

palielināta zinātnes          

ietekme uz sabiedrību,            

kā arī mijiedarbība globālu 
jautājumu risināšanai



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.



Atvērtā zinātne, tā ir                                  
pētniecības praktizēšana,                           
izmantojot ar atvērtību saistītus              
elementus, instrumentus, metodiku

Atvērtā zinātne – Open science (2) 

dažādos pētniecības darba 
posmos (sākot ar              
ideju izstrādi līdz pat              
zinātniskā darba 
novērtējumam).



Vadmotīvs:
“tik atvērts, cik iespējams; 

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



Apvārsnis 2020 rokasgrāmata
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm


Zinātniskās publikācijas



Apvārsnis 2020 prasības

“Nodrošināt atvērtu piekļuvi, cik 

vien drīz iespējams un ne vēlāk 

kā pēc raksta publicēšanas, 

deponēt publicētā raksta 

elektronisko kopiju vai pēdējo 

recenzēto, publicēšanai 

apstiprināto manuskripta variantu 

zinātnisko publikāciju 

repozitorijā, metadatos norādot 

informāciju par finansētāju ”

Skatīt arī materiālu How do I deposit my work in 

a Subject or Institutional Repository?

https://www.openaire.eu/how-do-i-deposit-my-

work-in-a-subject-or-institutional-repositoryhttps://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/

h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

https://www.openaire.eu/how-do-i-deposit-my-work-in-a-subject-or-institutional-repository
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Pētniecisko rezultātu publicēšanas ceļi

Avots: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf



Žurnālu izdošanas varianti

• Tradicionālā publicēšanas modeļa žurnāls – žurnāla izdošanas

izmaksas sedz žurnāla abonētājs vai pircējs

• Atvērtās piekļuves (Open Access) žurnāls – žurnāla izdošanas

izmaksas sedz autors/i vai autoru pārstāvošā institūcija, vai no pētījuma

projekta līdzekļiem

• Hibrīdžurnāls – tradicionālā publicēšanas modeļa žurnāls, kurā daļa no

rakstiem pieejama atvērtā piekļuvē. Par rakstu publicēšanu atvērtā

piekļuvē maksā autors/i vai autoru pārstāvošā institūcija, vai no pētījuma

projekta līdzekļiem



Kā savu publikāciju padarīt atbilstošu 
atvērās piekļuves prasībām? 
Publicēties jebkura modeļa žurnālā

Par maksu abonējams žurnāls                                       Deponēt repozitorijā un nodrošināt pieeju

Atvērtās piekļuves žurnāls                                               Deponēt repozitorijā un nodrošināt pieeju



Kuru ceļu izvēlēties?

Plusi Mīnusi

Deponēt jeb 

pašarhivēt repozitorijā

• Jebkura izdevējdarbības 

modeļa žurnāla 

publikācijas

• Bezmaksas

• Iespējams jāizmanto 

embargo periods

Atvērtās piekļuves 

žurnāls

• Tūlītēja atvērtā piekļuve

• Saglabā autortiesības (ne 

visos gadījumos)

• Iespējama APC* maksa

* APC – publikāciju publicēšanas izmaksas



APC

Kas ir APC?

• Publikāciju publicēšanas izmaksas (Article Processing Charges (APCs)) ir 

visplašāk lietotā metode, lai finansētu publicēšanos atvērtajā piekļuvē. 

Kādas ir vidējās publikāciju gatavošanas izmaksas? 

• Vairāk nekā 70% no atvērtās piekļuves žurnāliem vispār nav publikāciju 

gatavošanas izmaksas.

• Vidējās publikāciju gatavošanas izmaksas atvērtās piekļuves žurnālos ir 1,484 

EUR. Hibrīdžurnāliem - 2,492 EUR. 

• Papildus var iepazīties ar informāciju vietnē OpenAPC : 

• APC tiek atbalstītas projekta Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) pieteikumos 

publicēšanos atvērtajā piekļuvē (ieskaitot hibrīdžurnālus).

https://treemaps.intact-project.org/

https://treemaps.intact-project.org/


Kuru ceļu izvēlēties?

Iespējams, ka visu rakstu publicēšana OA žurnālos nebūs pareizais 
risinājums, jo tādejādi projekta budžets* var ievērojami palielināties. 
Rekomendācija: izmantot abas pieejas – gan publikāciju 
deponēšanu jeb ievietošanu repozitorijos, gan publicēšanos OA 
žurnālos

* Ja tiek iekļauts projekta budžetā, tad sadaļā: dissemination costs; līdzekļi atgūstami 
tikai projekta laikā, tas nozīmē publikācija jāgatavo laicīgi.



Atvērtās piekļuves žurnālu izvēle

• Rekomendācija: izmantot DOAJ reģistru, kurā tiek
uzņemti tikai tie žurnāli, kas izpilda kvalitātes prasības.

• Uzņemti vairāk kā 11 000 žurnāli dažādās nozarēs

• 70% nav piemērotas publikāciju publicēšanas izmaksas (APC)

• https://doaj.org/

• https://www.doabooks.org/

• Straujā atvērtās piekļuves žurnālu izdevējdarbības tirgus augšana izraisījusi

arī šķēršļus – arvien rodas jauni žurnāli, kuru vidū daļa ir viltus žurnāli

(izdevēji nesniedz pakalpojumus autoriem un izdod izdevumus ar

apšaubāmu kvalitāti)

https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/


Izvairīšanās no viltus žurnāliem (1)

Pazīmes viltus žurnālu atpazīšanai:

•aizdomīgi ielūgumi e-pastā publicēties žurnālā vai kļūt par žurnāla redaktoru (autoriem
jāpievērš pastiprināta uzmanība e-pasta autorības informācijai);

•augstas izdošanas izmaksu cenas (vai aizdomīgi mazas) un papildus izmaksas sīkā drukā;

•nav paskaidrota atteikšanās politika;

•viltus žurnālu izdevēji patur uz mūžīgiem laikiem visas autortiesības (bieži nav minēts
aicinājuma vēstulē vai žurnālā tīmekļa vietnē, savukārt, līgumā minēts sīkā drukā), kas liedz
autoram iespēju pētījumu publicēt citā reālā zinātniskā žurnālā;

•netiek nodrošināts recenzēšanas process (pretēji solītajam);

•ļoti agrs publicēšanas datums;

•norādīti nepatiesi žurnāla novērtējumi (piem., žurnālu ietekmes faktors) vai iekļauti viltus rangu
sarakstos;

•izveidotas viltus tīmekļvietnes un/vai pozicionē sevi kā kādu jau radītu prestižu žurnālu vai kā
piesaistītu prestižai universitātei (autoriem jāpievērš uzmanība tīmekļvietnes adresei);



Izvairīšanās no viltus žurnāliem (2)

Pazīmes viltus žurnālu atpazīšanai:

• žurnāla jomu uzskaitījumā ir uzskaitītas nozares, kas nav savstarpēji saistītas;

• tīmekļvietne un sarakste satur pareizrakstības un gramatikas kļūdas;

• manuskripta apstrādes apraksts ir īss vai vispār nepastāv;

• manuskripti jāiesniedz ar e-pasta starpniecību (īpaši jāpiesargās, ja e-pasta servera adrese 

(daļa aiz simbola “@”) nav organizācijai vai žurnālam piederīga;

• trūkst informācijas par publikācijas digitālo saglabāšanu;

• var piedāvāt piedalīties viltus konferencēs (scam conferences), kuras reāli nenotiek vai to 

organizēšanai tiek izmantotas krāpnieciskas metodes (piem., izsludināts, ka piedalīsies 

Nobela prēmiju laureāti nozarē; netiek nodrošināti konferenču rakstu krājuma recenzēšanas 

un izdošanas pakalpojumi).



Izvairīšanās no viltus žurnāliem (3)

• Autoriem, izvēloties žurnālus, kur publicēt zinātniskos rakstus, ir jāizvairās no

viltus žurnāliem (angļu valodā tie tiek apzīmēti kā fake journals, predatory

journals, suspicious journals, illegitimate journals).

Tīmekļa vietnes, kas palīdz izvairīties
no krāpniekiem:

Stop Predatory Journals – palīdz
izvairīties no viltus izdevējiem un
žurnāliem

Think. Check. Submit. – palīdz
identificēt uzticamus žurnālus

https://predatoryjournals.com/about/
https://thinkchecksubmit.org/


EK publicēšanās platforma

Jauna publicēšanās platforma 

“Open Research Europe”

• izveidota pēc Eiropas Komisija

iniciatīvas

• atklāta 2021. gadā

• daudznozaru

• Open Access

• nodrošina zinātniskās recenzēšanas 

procesu

• Apvārsnis 2020 projektu dalībniekiem 

bez maksas

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

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


Kur deponēt?

• Institucionālā repozitorijā

• Nozaru repozitorijā (piem., arXiv, Europe PubMed Central u.c.)

• Zenodo – EK līdzfinansēts, daudznozaru, bezmaksas repozitorijs

Repozitoriju reģistri: 

• opendoar.org/

• roar.eprints.org/

• Openaire.eu

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://roar.eprints.org/
https://www.openaire.eu/


Vai sociālās tīklošanas vietnes ir repozitoriji? 



Piemērs – Zenodo (1)

• Starptautisks repozitorijs, kurā ievietot 

pētniecības rezultātus, ja autora 

institūcijā nav sava repozitorija.

• Zenodo repozitorijs:

• nodrošina saglabāšanu ilgtermiņā;

• uzņem jebkura formāta un nozares pētniecības rezultātus;

• piedāvā veidot kopienas kolekcijas;

• piešķir unikālu un nemainīgu identifikatoru DOI;

• iespēja norādīt finansējuma avota informāciju;

• viegli pielāgojama licenču veidu izvēle;

• integrēts ar datņu saglabāšanas un apmaiņas pakalpojumu DropBox un GitHub.



Piemērs – Zenodo (2)
https://zenodo.org/

https://zenodo.org/




Ko deponēt?

Open Access vadlīnijas attiecas uz visa veida publikācijām, taču pamatuzsvars ir uz:

• Zinātniski recenzētās publikācijas gala versiju (post-print)

vai

• Zinātniski recenzētās publikācijas publicēto versiju

+ metadati*: projekta finansētājs un granta numurs, projekta akronīms, 

publicēšanas datums  u.c.

+ “Mašīnlasāmo elektronisko kopiju” – publikācijām jābūt formātā, ko var 

izmantot un saprast dators. Tie ir jāsaglabā standartizētu vai citādi publiski zināmu 
teksta failu formātos (piem., PDF)



Metadati par finansējumu

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/md_requirements_h2020_oa_guidelines.html



Metadati par finansējumu – skats repozitorijā
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52878?show=full

https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52878?show=full


Metadati un pastāvīgie unikālie identifikatori

• 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


Publikāciju 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 marķējis ar zīmolu. Šī versija tiek saukta arī kā autora 

manuskripts, oriģināl manuskripts, pirmais melnraksts (author's manuscript, original

manuscript, first draft).

• Post-print — publikācija, kam veikta zinātniskā recenzēšana un attiecīgi pārskatīts. 

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



Vienošanās ar izdevēju

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

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


Vienošanās ar izdevēju

23

• Žurnālu pašarhivēšanas

politiku var pārbaudīt:

• izdevēja vai žurnāla tīmekļa 

vietnē

• datubāzē SHERPA /RoMEO

(Lielbritānijā izveidots 

pakalpojums starptautiskiem 

žurnāliem)

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Papildus informācija par CC licencēm: 
https://www.napd.lu.lv/uzzini-vairak/atverta-
licence/

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.napd.lu.lv/uzzini-vairak/atverta-licence/


Vienošanās ar izdevēju

• EK piedāvā izmantot līguma pielikuma 

paraugu, lai vienotos ar izdevēju. Skatīt šeit.

• SPARC organizācijas vietnē pieejama 

informācija par autortiesībām un līguma 

pielikuma paraugs, kas var palīdzēt modificēt 

autortiesību nodošanas līgumus:

• https://sparcopen.org/our-work/author-rights/

• https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/Access-

Reuse_Addendum.pdf

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-oa-guide-model-for-publishing-a_en.pdf
https://sparcopen.org/our-work/author-rights/
https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/Access-Reuse_Addendum.pdf


Kad deponēt?

• Cik vien drīz iespējams, vēlākais – raksta publicēšanas laikā.

Kad nepieciešams nodrošināt atvērto piekļuvi?

• Nekavējoties 

vai

• pēc embargo perioda (ilgākais 6 mēnešu laika, vai 12 mēnešu laikā 

publikācijām sociālajās un humanitārajās zinātnēs) visos pārējos gadījumos.



4 soļi līdz atvērtai piekļuvei

1. Iesniegt zinātniski recenzēto publikāciju žurnālā pēc izvēles. 

Ja izvēlas publicēties atvērtās piekļuves žurnālā, tad publicēšanās izmaksas           

(ja tādas tiek piemērotas) tiek iekļautas projekta budžetā.

2. Deponēt pēdējo publikācijas variantu (pdf) repozitorijā.

3. Norādīt projekta finansētāju publikācijā un repozitorijā.

4. Norādīt publicēšanas datumu, atvērtās piekļuves sākuma datumu
(ja nepieciešams embargo periodu) 

+ jāizmanto un jānorāda pastāvīgie unikālie identifikatori (PIDs)



Pētījumu dati



Atvērto pētniecības datu pilotprojekts 
programmā Apvārsnis 2020



Apvārsnis 2020 prasības

1. Izveidot un attīstīt datu 

pārvaldības plānu (Data

Management Plan)

2. Deponēt jeb pašarhivēt datu kopu 

pētniecība datu repozitorijā

3. Sniegt nepieciešamo informāciju 

datu validēšanai

4. Nodrošināt pieeju datiem atvērtā 

piekļuvē, ja tas ir iespējams

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/

h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Apvārsnis 2020 vadlīnijas – pētniecības datiem

Ietver informāciju par:

• atvērto datu pilotprojekta 

paplašināšanu

• FAIR datu konceptu

• datu pārvaldības plānu

• projekta iesniegšanas un 

vērtēšanas fāzi

• izmaksām

• datu pārvaldības plāna veidni

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manu

al/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

https://erc.europa.eu/content/guidelines-

implementation-open-access-scientific-

publications-and-research-data-projects

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://erc.europa.eu/content/guidelines-implementation-open-access-scientific-publications-and-research-data-projects


Atteikšanās piedalīties Atvērto pētniecības 
datu pilotprojektā (1)

Atteikšanās iemesli:

• Rezultātu izmantošana

• Konfidencialitāte

• Personas datu aizsardzība

• Projekta galveno aktivitāšu 

apdraudējums

• Projektā netiek ģenerēti dati

• Jebkurš cits likumīgs iemesls

Visi Apvārsnis 2020 projekti ir 

aicināti neatteikties, taču 

pastāv iespēja projektu jebkurā 

tā fāzē atsaukt no dalības 

pilotprojektā: 

• Pilnīga atteikšanās projekta 

grozījumos

• Pilnīga vai daļēja atteikšanās, 

skaidrojot iemeslus datu 

pārvaldības plānā



Atteikšanās piedalīties Atvērto pētniecības 
datu pilotprojektā (2)

Svarīgi! Dalība Atvērto pētniecības datu pilotprojektā neietilpst projekta 

pieteikuma vērtēšana.

Respektīvi, projekta pieteikumi novērtējums netiks samazināts, ja 

atteikšanos piedalīties Atvērto pētniecības datu pilotprojektā.



Vadmotīvs:
“tik atvērts, cik iespējams; 
tik slēgts cik nepieciešams”

(As open as possible, as closed as necessary)



Kas ir atvērtie dati?

Datu atvērtība

Brīva pieeja, iespējama 

atkārtota izmantošana, 

pārveidošana un 

izplatīšana

Datu kopīgošana

Ierobežota pieeja 

ierobežotam personu 

skaitam noteiktos apstākļos



Pētniecības dati

Atvērti dati

FAIR dati

Pārvaldīti dati

Atvērti 

dati

FAIR dati

Pārvaldīti dati

Dati «savvaļā»



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.



Apvārsnis 2020 Datu pārvaldības plāns (1)

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



Apvārsnis 2020 Datu pārvaldības plāns (2)

Datu 

apraksts
FAIR 

principi

Resursi Datu 

drošība

Ētiskie 

aspekti



Apvārsnis 2020 Datu pārvaldības plāns (3)

Skatoties pētījuma laika ritējumā:

• Pētījuma projekta pieteikuma stadijā, jābūt aprakstītiem pamata 

jautājumiem un paredzētam budžetam

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

• Nozīmīgu izmaiņu gadījumā, jāpārskata un jārediģē plāns

• Jārediģē projekta vērtēšanas starpposmos

• Projekta noslēgumā – gala versija



Rīks – DMPonline (1)
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https://dmponline.dcc.ac.uk/

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


Rīks – DMPonline (2)
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https://dmponline.dcc.ac.uk/

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


Rīks – Argos (1)
https://argos.openaire.eu/splash/#page-top

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


Rīks – Argos (2)
https://argos.openaire.eu/splash/#page-top

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


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)



Ko deponēt?

• Visu, kas nepieciešams, lai validētu datus, kas minēti zinātniskajā publikācijā.

DOKUMENTĀCIJA
• Rīki, programmatūra …

• Datne LASIMANI 

(Read_me file)

METADATIDATI
• Validēti pētījuma 

rezultāti

• Datu kopas



Kurus datus deponēt?

Atvērto pētniecības datu pilotprojekts attiecas uz:

• datiem un metadatiem, kas nepieciešami, lai apstiprinātu rezultātus, kas minēti 

zinātniskajās publikācijās

• pārējiem datiem, kas norādīti datu pārvaldības plānā (jēldati, apstrādātie dati)

Pilotprojekts nepieprasa padarīt atvērtus visus datus.



Datu atrodamībai: METADATI

• Dati par datiem

• Sastāv no atribūtu kopas

• Mašīnlasāmi, padarot datus 

atrodamus 

• Palīdz novērst neatbilstošu 

izmantošanu

• Efektīvi ir izmantot savas 

nozares metadatu standartus

Datu aprakstīšanas pieejas:

Pamata: nosaukums, datējums, ģeogrāfiskās 

atrašanās vietas, priekšmeti.

Savienojumi: pētnieki, līdzstrādnieki, saistītās 

publikācijas, tīmekļa vietnes, projekti un datu 

kopas. 

Pieeja un tiesības: autortiesību licences, 

piekļuves un lietošanas ierobežojumi, embargo 

periodi. 

Tehniskais: datņu formāts un izmērs, 

programmatūra, programmēšanas valoda.

Saglabāšana: uzglabāšanas vieta un formāts, 

saglabāšanas periodi.



Kur deponēt datus?

Pētniecības datu repozitorijā:

• Atbilstošs datu pārvaldības vajadzībām

• Nozaru vai institucionālais datu repozitorijs

• Datu repozitoriju reģitrs: 

http://www.re3data.org

• Zenodo: http://www.zenodo.org

• Vairāk par datu repozitorija izvēli: 

https://www.openaire.eu/opendatapilot-

repository-guide

• Par sertificētiem repozitorijiem: 

https://www.coretrustseal.org/

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



4 soļi līdz efektīvi pārvaldītiem (atvērtiem) datiem

SOLIS 1

Uzrakstīt datu 

pārvaldības plānu

Rediģēt to

• pēc 6 mēn.

• regulāri

• pēdējā pārskatā

ATBALSTS

Izmantot informatīvo 

un atbalsta 

infrastruktūru

• EK vadlīnijas

• OpenAIRE.eu

• dcc.ac.uk

SOLIS 3

Deponēt datus 
(Atvērtie) dati

Metadati

Citi rīki

• Standartizēti datņu 

formāti

• Standartizēti metadati

• (Atvērtās) licences

SOLIS 2

Atrast repozitoriju

Datu repozitoriji

• nozaru/institucionālie

• www.re3data.org

• Zenodo





Avots: https://www.slideshare.net/AleaLpezdeSanRomnGon/open-science-from-the-current-policy-context-to-horizon-europe-webinar-nov-2019

https://www.slideshare.net/AleaLpezdeSanRomnGon/open-science-from-the-current-policy-context-to-horizon-europe-webinar-nov-2019


Apvārsnis Eiropa (1)

Apvārsnis Eiropa sniedzas tālāk par atvērto 

piekļuvi publikācijām un datiem;

Apvārsnis Eiropa plāno ietvert un stimulēt atvērto 

zinātni kā modus operandi* zinātnē kopumā.

modus operandi* – darbības plāns vai principi (latīņu val.)



Apvārsnis Eiropa (2)

Panti, kas nosaka atvērtās zinātnes saistības programmā Apvārsnis Eiropa:

• 2. pantā definēta atvērta piekļuve un atvērta zinātne

• 10. pantā noteikti atvērtās zinātnes veicināšanas sasitības ņemot vērā atvērto 

piekļuvi, pētniecības datu pārvaldību, FAIR un citu atvērtās zinātnes praksi. Tas arī 

nosaka savstarpības (reciprocitātes) principa izmantošanu atvērtajā zinātnē.

• 35. pants paredz turpmākas saistības attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, 

datu pārvaldības plāniem, FAIR un Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa izmantošanu 

un izņēmumiem (“as open as possible as closed as necessary”)



Apvārsnis Eiropa (3)
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Avots: https://www.slideshare.net/AleaLpezdeSanRomnGon/open-science-from-the-current-policy-context-to-horizon-europe-webinar-nov-2019

https://www.slideshare.net/AleaLpezdeSanRomnGon/open-science-from-the-current-policy-context-to-horizon-europe-webinar-nov-2019


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (1)

Pieejamas:

https://www.napd.lu.lv/uzzini-

vairak/saites/

& 

https://www.openaire.eu/factsheets

https://www.napd.lu.lv/uzzini-vairak/saites/
https://www.openaire.eu/factsheets


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (2)

Pieejamas: https://zenodo.org/record/12247#.XNklg44zaUk

https://zenodo.org/record/12247#.XNklg44zaUk


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (3)
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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


Papildus materiāli tēmas izzināšanai un 
prezentācijā izmantoti (4)

OpenAIRE un FOSTER projektu rezultātā 

radītie videoieraksti:

Par publikācijām: Open Access to 

Publications in H2020 https://youtu.be/M9aBPbtsrKs

Par datiem: Open Access to Research Data 

in Horizon 2020 https://youtu.be/fFvLs7a5TuY

https://youtu.be/M9aBPbtsrKs
https://youtu.be/fFvLs7a5TuY


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (5)
https://www.fosteropenscience.eu/

https://www.fosteropenscience.eu/


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (6)
http://www.dcc.ac.uk/training

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


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (7)

2021. gada martā notiks starptautiski tīmekļsemināri, kur 

spriedīs par jautājumiem, kas saistīti ar atvērto zinātni, EOSC un 

Apvārsnis Eiropa:

8. martā

Webinar: International and national copyright policy action for OA

https://sparceurope.org/webinar_copyrightpolicyoa2021/

9. martā 

Second EOSC Nordic Policy Workshop: Nordic and Baltic collaboration as 

EOSC enabler

https://ssl.eventilla.com/event/mZL9o

https://sparceurope.org/webinar_copyrightpolicyoa2021/
https://ssl.eventilla.com/event/mZL9o


Kontaktinformācija

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

Paldies!

mailto:napd@lu.lv

