


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


@openaire_eu

Kāpēc pētniecības datu pārvaldība ir būtiska?
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Latvijas Universitātes bibliotēka
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Datu pārvaldība ir 
laba pētniecības prakse! 

Zinātnei jābūt objektīvai, tomēr globālais tīmeklis veicinājis 
uzticības krīzi zinātnei un vērojams reproducējamības trūkums.  



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).



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



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

Apvārsnis Eiropa (1)

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


Apvārsnis Eiropa (2)

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.)



Pētniecības cikls un atvērtā zinātne

Plānošana

Ieviešana

Publicēšana

Meklēšana/ 
Ietekme

Saglabāšana

Atkārtota 
izmantošana

• Datizrace

• Metrika

• Altmetrika

• Sociālie mediji

• Meklēšanas sistēmas

• Atvērtie resursi (dati, saturs)

• Atvērtā programmatūra

• Atbilstība atvērtās zinātnes politikai

• Datu pārvaldības plāns

Avots: https://www.slideshare.net/Acceso2/introduction-to-open-science

• Atvērtie dati

• Atvērtie pētniecības dati

• Pilsoņzinātne

• Atvērtie pētījumu pieraksti

• Dalīšanās ar datiem

• Atvērtās licences

• Ētika

• Izmantošanas nosacījumi

• Atvērtās piekļuves repozitoriji

• Atvērtie žurnāli

• Datu žurnāli

• Atvērtā recenzēšana

• Atvērtās piekļuves 

repozitoriji

• Datu pārvaldības centri

https://www.slideshare.net/Acceso2/introduction-to-open-science


Pētniecības datu pārvaldību veicinoši 
projekti, organizācijas un iniciatīvas

Un tas nav viss…

https://www.fairsfair.eu/
https://www.fairsfair.eu/
https://www.fair4health.eu/
https://www.fair4health.eu/
https://fairplus-project.eu/
https://fairplus-project.eu/
https://www.project-freya.eu/en
https://www.project-freya.eu/en
https://envri.eu/research-infrastructures-fair/
https://envri.eu/research-infrastructures-fair/
https://www.eosc-life.eu/about/
https://www.eosc-life.eu/about/
https://www.projectescape.eu/
https://www.projectescape.eu/
https://www.panosc.eu/
https://www.panosc.eu/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/
https://hpc.rtu.lv/science/projects/eosc-nordic/?lang=en
https://hpc.rtu.lv/science/projects/eosc-nordic/?lang=en
https://www.rd-alliance.org/
https://www.rd-alliance.org/
https://www.dcc.ac.uk/
https://www.dcc.ac.uk/
https://www.fosteropenscience.eu/
https://www.fosteropenscience.eu/
https://www.sshopencloud.eu/
https://www.sshopencloud.eu/
https://eudat.eu/
https://eudat.eu/


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.»



Latvijā

Īsumā politikas kontekstā:

• Notiek darbs pie atvērtās zinātnes stratēģijas izveidošanas arī Latvijā

• Veikts IZM ierosināts pētījums par situāciju Latvijā dažādos atvērtās zinātnes kontekstos. Ar 

rezultātiem var iepazīties šeit: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/publicets-petijums-par-atverto-

zinatni

• Notiek darbs pie nacionālas infrastruktūras attīstīšanas – datu repozitoriju tīkls un agregators*

• Latvijas Zinātnes padome piedalās un seko līdzi Science Europe aktivitātēm, tostarp atvērtās 

zinātnes kontekstā

• RTU piedalās un pārstāv Latviju starptautiskā projektā EOSC Nordic

https://hpc.rtu.lv/zinatne/projekti/eosc-nordic/

• LU turpina dalību OpenAIRE organizācijā

*Informācijas resursu agregatori – datubāzes, kas saturu veido apkopojot informāciju no globālajā tīmeklī pieejamām datubāzēm 

un citiem informācijas avotiem, lai atkārtoti izmantotu vai pārdotu.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/publicets-petijums-par-atverto-zinatni
https://www.scienceeurope.org/about-us/members/
https://hpc.rtu.lv/zinatne/projekti/eosc-nordic/


NAPD veiktā pētījuma 
par atvērto zinātni 
rezultāti

Latvijas pētnieku norādītie 

vissvarīgākie šķēršļi, ar 

kuriem saskaras          

atvērtās zinātnes kontekstā

Plašāka informācija par pētījumu pieejama:
https://zenodo.org/record/3878547#.X0TsxcgzaUl

https://zenodo.org/record/3878547#.X0TsxcgzaUl


@openaire_eu

Ieskats datu pārvaldībā

Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

Latvijas Universitātes bibliotēka

RSU Zinātnieku brokastis, 2021. gada 6. janvārī



Prezentācijā…

Kas ir pētniecības datu pārvaldība ?

Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls

Datu pārvaldības plāni 



Pētniecības dati

Pētniecības dati ir fiksēta dažāda veida informācija: 

fakti, novērojumi, attēli, video/audio ieraksti, datorprogrammu 

rezultāti, mērījumi un cita veida pieredze, uz kuras balstās 

argumenti, teorijas, testi, hipotēzes un citi pētniecības rezultāti. 

Tie var būt jēldati, dati, kuriem veikta pirmapstrāde jeb 

“tīrīšana”, un pilnībā apstrādāti dati, kas saglabāti jebkurā 

formātā un informācijas nesējā.

Veids, kā dati tiek organizēti un arhivēti, ir ļoti svarīgs, lai 

pētījumus varētu atkārtot un pārbaudīt iegūtos rezultātus.



Pētniecības datu pārvaldība (1)

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.



Pētniecības datu pārvaldība (2)

Koncepts «pētniecības datu pārvaldība» nozīmē:

• Fiksēts skaidrojums, ko iesākt ar datiem, kā organizēt un saglabāt 

pētniecības datus

• Uzmanības pievēršana tehniskiem, organizatoriskiem, strukturāliem, 

likumdošanas un ilgtspējības aspektiem

• Skaidra struktūra kā dati tiks pārvaldīti

• Papildus darba uzdevums (datu pārvaldības plāna izveide) pētījuma agrā 

sākuma stadijā, kas ilgtermiņā atmaksājas



Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls (1)

Radīšana

Dokumentēšana

Izvērtēšana

Saglabāšana 
īstermiņā

Dalīšanās

Saglabāšana 
ilgtermiņā

Tas ir aktīvs process



Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls (2)

Radīšana

Dokumentēšana

Izvērtēšana

Saglabāšana 
īstermiņā

Dalīšanās

Saglabāšana 
ilgtermiņā

• Respondenta informētās 

piekrišanas veidlapas, 

licences un vienošanās 

līgumi, kas dod atļauju 

dalīties ar datiem.

• Datņu formāti, kas 

nodrošina pēc iespējas 

lielāku atvērtību

• Failu nosaukšanas kārtība 

un pētījuma projekta 

grupas informētība par to

• Metadatu piefiksēšana un 

datu kopu dokumentēšana 

(laicīgi)



Respondetna informētās piekrišanas veidlapās jāietver:

•Pētījuma mērķis un līdzdalības raksturs

•Skaidrojums, kā tiks saglabāta konfidencialitāte

•Dažādu dalības, publicēšanas un datu kopīgošanas piekrišanas nosacījumu iespējas

•Informācija par datu ilgtermiņa saglabāšanu 

•Datu izmantošana turpmākai izpētei, mācībām u.c.

Piemēri: https://www.ed.ac.uk/files/imports/fileManager/Interview_Consent_Form.pdf

https://www.ouh.nhs.uk/researchers/planning/documents/participant-information-sheet.pdf

https://medicine.hofstra.edu/pdf/research/sample-informed-consent-form-for-hofstra-irb-proposal.pdf

Datu centri var atteikties pieņemt datus, ja nav izmantotas un savāktas 

informētās piekrišanas veidlapas

Dalības piekrišanas veidlapas

https://www.ed.ac.uk/files/imports/fileManager/Interview_Consent_Form.pdf
https://www.ouh.nhs.uk/researchers/planning/documents/participant-information-sheet.pdf
https://medicine.hofstra.edu/pdf/research/sample-informed-consent-form-for-hofstra-irb-proposal.pdf


Datņu formāti

• Dažādi datņu formāti ir noderīgi dažādām vajadzībām

• Datu saglabāšanai noderīgāki ir atvērtie un bezzudumu formāti

• Lai gan patentēto un saspiesto datņu formāti ir plaši izmantoti, 

tie nav labi noderīgi ilgtermiņa glabāšanai

• Datnes vajag konvertēt uz nepieciešamajiem formātiem 

atbilstoši pētījuma procesa vajadzībām (piem., analīzei var būt 

nepieciešami specifiski formāti, savukārt, saglabāšanai citi)



Datņu organizēšana

Pamatnoteikumi:

• Panākt līdzsvaru datņu nosaukumu elementos (Pārāk maz elementu                                           

rada neskaidrību. Pārāk daudz – apgrūtina meklēšanu un izpratni);

• Izmantot jēgpilnus saīsinājumus;

• Vienoties par versiju apzīmējumiem;

• Vēlams neizmantot simbolus, kas nav burti vai cipari;

• Neizmantot «tukšumu» (tā vietā labāk lietot apakšsvītru);

• Datnes tiks sakārtotas, sākot ar pirmajiem nosaukuma elementiem, tāpēc jāsāk 

ar vispārīgākiem un jānoslēdz ar specifiskākiem elementiem. (Datuma elementam vienmēr 

jāsākas ar gadu, tad mēnesi un datumu, lai datnes tiktu sakārtotas hronoloģiski);

• Pierakstīt savus lēmumus par datņu nosaukšanas kārtību;

• Informēt kolēģus par kopīgajā projektā izmantoto datņu nosaukšanas kārtību un 

rūpēties, lai līdzautori zinātu, kā to izmantot.

AVOTS:https://libguides.princeton.e

du/c.php?g=102546&p=930626



Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls (3)

Radīšana

Dokumentēšana

Izvērtēšana

Saglabāšana 
īstermiņā

Dalīšanās

Saglabāšana 
ilgtermiņā

Pārdomāt, kas nepieciešams, 

lai spētu novērtēt, saprast un 

atkārtoti izmantot datus: 

• Kāpēc dati tika radīti?

• Kādi procesi un kā tie tika veikti?

• Vai tika izveidots kods, lai tos 

analizētu? (arī jāsaglabā un/vai 

jākopīgo)

• Sniegt plašāku kontekstu 

uzticamības veicināšanai



Metadati (1)

• Metadatu pazīmes:

• Standartizēti

• Strukturēti

• Cilvēkiem un mašīnām saprotamā valodā 

(Machine and human readable)

• Sniedz konteksta informāciju, kas 

palīdz interpretēt

• Metadati palīdz atsaukties jeb citēt 

datus

• Dokumentācijas informācija 

nepieciešama atkārtotas 

izmantošanas gadījumā

Dokumentācija

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.

Metadati (2)



Metadati (3)

Metadati

AVOTS: https://dataedo.com/kb/data-glossary/what-is-metadata

Dati

https://dataedo.com/kb/data-glossary/what-is-metadata


Metadati (4)

AVOTS: https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/52

Metadati

Metadatu 

lauku 

nosaukumi

AVOTS: 

https://dspace.rsu.lv/jspui

/handle/123456789/52

https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/52
https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/52


Metadati (5)

Metadati un atvērtība

• Pieejami metadati par pētniecības datiem ir jau solis 

tuvāk atvērtai zinātnei

• Atbilstoši standartiem veidoti metadati ir jau nākamais 

solis tuvāk atvērtai zinātnei

• Atbilstoši konkrētas zinātņu nozares metadatu 

standartiem veidoti metadati ir jau nākamais solis vēl 

tuvāk atvērtai zinātnei



Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls (4)

Radīšana

Dokumentēšana

Izvērtēšana

Saglabāšana 
īstermiņā

Dalīšanās

Saglabāšana 
ilgtermiņā

Pārdomāt, kur uzglabās datnes 

īstermiņā? Vai izvēlētais 

risinājums ir pietiekoši drošs un 

kvalitatīvs? 

• Personīgā ierīce (piem.,dators, USB 

zibatmiņa) ir ļoti riskanta vieta, kur 

glabāt

• Pārstāvētās institūcijas vai 

departamenta ārējie cietie diski un 

serveri

• Trešo pušu pakalpojumi, piem., 

Dropbox, Google Drive, OneDrive un citi 

mākoņpakalpojumi (nav droši, jo ir ar 

komerciālu ievirzi)



Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls (5)

Radīšana

Dokumentēšana

Izvērtēšana

Saglabāšana 
īstermiņā

Dalīšanās

Saglabāšana 
ilgtermiņā

Lēmumu izstrādājot 
jāuzdod jautājumi:

• Cik sensitīvi dati ir?

• Cik apjomīga un jaudīga 
krātuve nepieciešama?

• Kam un kad būs 
nepieciešama pieeja datiem?

Tiek ieteikts 

izmantot ownCloud

pakalpojumus

https://owncloud.com/
https://owncloud.com/


Datu rezerves kopiju veidošana

• Regulāra datu pēdējās versijas kopēšana 

gadījumam, ja dati tiek iznīcināti vai pazūd

• Šīs datu kopijas tiek glabātas īsu termiņu

• Bieži pēc neregulāra grafika

AVOTS:https://www.digitaltrends.com

/computing/keeping-data-safe-

eternity/

Saglabāšana ilgtermiņā

• Sargāšanai no katastrofu riskiem

• Parasti ilgtermiņā saglabā datu kopu gala versijas

• Bieži tiek veikta projekta beigās vai galveno posmu pabeigšanas laikāA
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Datu rezerves kopiju veidošana 
un saglabāšana ilgtermiņā



Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls (6)

Radīšana

Dokumentēšana

Izvērtēšana

Saglabāšana 
īstermiņā

Dalīšanās

Saglabāšana 
ilgtermiņā

Iedziļināties jautājumos un 

risinājumos, kā un uz kādiem 

nosacījumiem tiks nodrošināta 

pieeja datiem citiem 

interesentiem ārpus projekta? 

• Izmantojot licences, pievienot 

informāciju, ko drīkstēs darīt ar 

datiem.

• Jo atvērtāku licences veidu 

pievienos, jo vieglāka un plašāka 

būs datu izmantošana, tostarp 

ilgtermiņā.



Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls (7)

Radīšana

Dokumentēšana

Izvērtēšana

Saglabāšana 
īstermiņā

Dalīšanās

Saglabāšana 
ilgtermiņā

Atkārtota 

izmantošana



Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls (8)

Radīšana

Dokumentēšana

Izvērtēšana

Saglabāšana 
īstermiņā

Dalīšanās

Saglabāšana 
ilgtermiņā

Datu deponēšana repozitorijā 

vai digitālā arhīvā

• Datu saglabāšana ilgtermiņā

• Primāri izskatīt iespējas deponēt 

nozares repozitorijā



Radīšana

Dokumentēšana

Izvērtēšana

Saglabāšana 
īstermiņā

Dalīšanās

Saglabāšana 
ilgtermiņā

Pētniecības datu pārvaldības dzīves cikls (8)

Atvērtās zinātnes principi pētniecībā

• Maina pētniecības ciklu

• Rezultātu publicēšana agrāk un vairāk

• Veicina reproducējamību



Datu pārvaldības plāni (1)

Datu pārvaldības plāns ir instruments, kas palīdz pētniekiem strādāt ar 

datiem organizētā veidā, pārvaldot tos, daloties ar tiem un arhivējot datus 

efektīvā veidā. 

Plāni palīdz:

• ietaupīt laiku un citus resursus;

• strādāt efektīvāk ar sadarbības partneriem;

• pārliecināties par datu atkārtotu izmantošanu;

• ievērot izdevēja un finansētāju prasības.



Datu pārvaldības plāni (2)

Datu pārvaldības plāni ietver:

• Kādi dati tiks radīti konkrētā projekta gaitā?

• Kurš būs atbildīgs par datiem katrā projekta posmā?

• Kā datu kopām nepieciešams tikt savienotām?

• Kādi datu formāti tiks izmantoti?

• Kādu informāciju par datiem nepieciešams ietvert, lai tie būtu saprotami citiem?

• Kur datus uzglabāt un kuram nepieciešams piešķirt atļauju piekļūt datiem?

• Kā datus organizēt un nosaukt?

• Kādā veidā dati tiks publiskoti vai arhivēti projekta noslēgumā?



Datu pārvaldības plāni (3)

Tīmeklī pieejami dažādi rīki un platformas, kas palīdz veidot plānus.

Piemēri: 

• Digitālās pārvaldības centra (Apvienotā Karaliste) rīks: https://dmponline.dcc.ac.uk/ 

• Organizācijas OpenAIRE rīki: https://argos.openaire.eu/splash/

Tīmeklī pieejami citu pētnieku kopīgoti datu pārvaldības plāni vai to paraugi.

Piemēri: 

https://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples

https://dmptool.org/public_plans

https://devel.opendmp.eu/explore-plans

https://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples
https://dmptool.org/public_plans
https://devel.opendmp.eu/explore-plans


Kontaktinformācija

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

Paldies!

mailto:napd@lu.lv


@openaire_eu

FAIR dati? FAIR dati. FAIR dati!

Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

Latvijas Universitātes bibliotēka

RSU Zinātnieku brokastis, 2021. gada 6. janvārī



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 



AVOTS: 

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

and-fair-principles#.X5L1BogzaUl

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


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



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

Ontoloģiju        

piemeklēšanai                    

var izmantot:          
BARTOC.org: Vocabularies

https://bartoc.org/vocabularies?search=soil


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


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)



Licences(1)

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



Licences(2)

AVOTS: 
https://zenodo.org/record/3984649#.
X_T8kNgzY2w

Piemērs: 

Creative Commons 

licences pielietojums 

Zenodo repozitorijā



Attēls no FAIRsharing.org, CC BY-SA 4.0 

Iesaistītās puses FAIR datu radīšanai

http://fairsharing.org/


Papildus materiāls:               
savienotu infrastruktūru iespējas

74





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



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

OpenAIRE pakalpojumi atspoguļoti EOSC  
portāla katalogā

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


Piemērs – anonimizēšanas pakalpojums – AMNESIA



Tālākai tēmas izzināšanai …

83
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Papildus materiāli 
tēmas    
izzināšanai (1)

https://www.napd.lu.lv/atverta-zinatne-

2/petniecibas-datu-parvaldiba/

https://www.napd.lu.lv/atverta-zinatne-2/petniecibas-datu-parvaldiba/


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (2)

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 (3)

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


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

Papildus materiāli tēmas izzināšanai (4)

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


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (5)
https://www.rd-alliance.org/recommendations-and-outputs/catalogue

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


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (6)
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 (7)
https://www.fosteropenscience.eu/

https://www.fosteropenscience.eu/


Papildus materiāli tēmas izzināšanai (8)
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

