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Prezentācijā…

Apvārsnis 2020 un pētniecisko rezultātu publiskošana

Atvērtā piekļuve (Open Access)

OpenAIRE projekts zinātniskajai sabiedrībai

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
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@openaire_eu

Mērķis ir atvieglot, uzlabot informācijas apriti Eiropas 

zinātnes telpā un ārpus tās.

Apvārsnis 2020 (Horizon 2020)



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.

http://hackyourphd.org/en/2014/07/the-diy-hacker/
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Pētniecisko rezultātu publicēšanas ceļi

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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Apvārsnis 2020 vadlīnijas

“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”
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4 soļi līdz atvērtai piekļuvei
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1. Iesniegt rakstu žurnālā pēc izvēles. 

Ja izvēlas publicēties atvērtās piekļuves žurnālā, tad publicēšanās izmaksas 

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) 

Publikācijai tiks piešķirts pastāvīgs, unikāls identifikators.
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Ieteikumi

• 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

• Straujā OA žurnālu izdevējdarbības tirgus augšana izraisījusi arī šķēršļus 

– arvien rodas jauni OA žurnāli, kuru vidū daļa ir viltus žurnāli jeb ar 

apšaubāmu kvalitāti. Rekomendācija: izmantot DOAJ (Directory of Open 

Access Journals) reģistru, kurā tiek uzņemti tikai tie žurnāli, kas izpilda 

kvalitātes prasības. 



Apvārsnis 2020 vadlīnijas – pētniecības datiem
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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 atvērtā zinātnē ir 

pētniecības datu pārvaldības 

plāns.



Kā izvēlēties repozitoriju?
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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

Zenodo: http://www.zenodo.org

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

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


Vai sociālās tīklošanas vietnes ir repozitoriji? 





Projekts OpenAIRE

• Starptautisks projekts

• Ilgtermiņa projekts

• OpenAIRE (2009-2012)

• OpenAIRE plus (2012-2014)

• OpenAIRE (2015-2018)

• OpenAIRE-Advance (2018-2020)

• Projekta OpenAIRE pamatbalsti

• Cilvēkresursi

• Infrastruktūra

• Politika
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OpenAIRE portal
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https://www.openaire.eu/



Ko dod OpenAIRE?

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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Pakalpojumu katalogs
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Piemērs – pakalpojums datu anonimizēšanai
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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.»



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,

• atvērtās piekļuves ideju skaidrošana sabiedrībai,

• informācijas sniegšana interesentiem/zinātniskās sabiedrības 
pārstāvjiem ārpus Latvijas.

o Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
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Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
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www.napd.lu.lv



Faktulapas
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Pieejamas: www.napd.lu.lv/saites/

http://www.napd.lu.lv/saites/


Palīgmateriāls

22Pieejamas: https://zenodo.org/record/12247#.XNklg44zaUk

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


Kontaktinformācija

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

Paldies!

mailto:napd@lu.lv

