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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



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


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

Atvērtā zinātne – Open science (1) 

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)



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

https://www.openaire.eu/



OpenAIRE agregators –

• OpenAIRE piedāvā infrastruktūru (savienots repozitoriju un digitālo arhīvu tīkls), rīkus, 
informācijas un atbalsta sistēmu.

• Tā ir sistēma, kur savā starpā savienota informācija par projektiem, publikācijām, datu 
kopām, autoriem, datu sniedzējiem, organizācijām. 



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.
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OpenAIRE pakalpojumi (1)



OpenAIRE tehnoloģiju pakalpojumi (2)



Portāla informācijas paneļi
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https://www.openaire.eu/
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Piemērs – informācija par projektu (1)



Piemērs – informācija par projektu (2)



Piemērs – informācija par projektu – savienojums ar CORDIS



Pakalpojumu katalogs
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https://www.openaire.eu/
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Piemērs – datu pārvaldības plānu veidošanai (1)



Piemērs – datu pārvaldības plānu veidošanai (2)



Piemērs – pakalpojums datu anonimizēšanai
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https://marketplace.eosc-portal.eu/

OpenAIRE pakalpojumi atspoguļoti EOSC  
portāla katalogā

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


Piemērs – anonimizēšanas pakalpojums – AMNESIA



Materiāli un atbalsts tēmas tālākai izzināšanai

al
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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.openaire.eu/

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


Faktulapas Apvārsnis 2020 prasību kontekstā

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


OpenAIRE ikmēneša biļeteni

Lasīt, kā arī pieteikties 

saņemt e-pastā var šeit: 

https://www.openaire.eu/newsletter

https://www.openaire.eu/newsletter


Kontaktinformācija

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

Paldies!
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