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PĒTNIECĪBAS DATU PĀRVALDĪBA

Pētniecības datu pārvaldība ir aktīvs process no idejas līdz datu atkalizmantošanai, kas ietekmē 
pētniecības integritāti, pētniecības ietekmi (datu kopas kļūst citējamas), samazina pētniecības 

izmaksas palielinot datu vērtību. 

Kas ir nepieciešams pētniecības datu 
pārvaldībai?
Infrastruktūra: uzglabāšana, rīki, platformas
Politikas, vadlīnijas, instrukcijas
Cilvēku infrastruktūra: Pētnieku prasmes, 
atbalsts, apmācības

Kāpēc nepieciešama datu pārvaldība 
pētniekam?
Tā ir daļa no labās pētniecības prakses. 
Tiek praktizēta, bet ne vienmēr organizēti. 
Liela datu apjoma gadījumā absolūti 
nepieciešams process. Reputācijas riski?

Kāpēc nepieciešama datu pārvaldība 
institūcijai?
Finansētāja prasība
Pētniecības integritāte, atbilstība dažādām 
prasībām, t.sk. ētikas un datu aizsardzības, 
pētniecības pārvaldības uzlabošana, 
pētniecības infrastruktūras pārraudzība

Galvenie iesaistītie:
Pētnieki 
Administrācija
Atbalsta struktūras



PĒTNIECĪBAS DATU DZĪVES CIKLS

Visās pētniecības datu dzīves 
cikla fāzēs ir svarīgi atbildēt 
uz vairākiem jautājumiem.

Datu pārvaldības plāns!

What is research data management? | Library | 
University of Ottawa (uottawa.ca)

https://biblio.uottawa.ca/en/services/faculty/research-data-management/what-research-data-management


PĒTNIECĪBAS DATU PĀRVALDĪBAS PLĀNS

Datu pārvaldības plāns ir apraksts kādā veidā un formā pētniecības projektā notiks darbības ar datiem un tam ir jāsatur 
informāciju par katru datu dzīves cikla fāzi. 

➢ Kādi datu tipi tiks radīti? Vai dati būs reproducējami? 

➢ Kas ir šo datu mērķauditorija? Kā tie tiks izmantoti īstermiņā un ilgtermiņā?

➢ Kas kontrolē datus? (pārzinis, pats pētnieks)

➢ Cik ilgi tos paredzēts saglabāt?

➢ Vai būs nepieciešami rīki vai programmatūra, lai radītu, apstrādātu vai vizualizētu datus? Vai un kur tie pieejami?

➢ Vai ir nepieciešams ievērot īpašas privātuma vai drošības prasības? 

➢ Vai ir piemērojamas ētikas komitejas prasības?

➢ Vai ir atbilstoša projekta un datu dokumentācija?

➢ Kādi datņu formāti tiks izmantoti? Vai tos iespējams saglabāt ilgtermiņā?

➢ Kad un kur dati tiks publicēti?

➢ Vai ir piemērots nozarei atbilstošs specifisks standartu kopums, lai dalītos ar datiem / datu integritātei?

Datu pārvaldības plāns (DMP) (lu.lv)

https://www.napd.lu.lv/atverta-zinatne/petniecibas-datu-parvaldiba/datu-parvaldibas-planosana/datu-parvaldibas-plans-dmp/


FAIR – FINDABLE, ACCESSIBLE, INTEROPERABLE, REUSABLE

Distinct from peer initiatives that focus on the human scholar, the FAIR Principles put specific 
emphasis on enhancing the ability of machines to automatically find and use the data, in addition 

to supporting its reuse by individuals.

Dati ir:

Atrodami

F1 Datiem un metadatiem piešķirts unikāls, persistents identifikators (piemēram, DOI)

F2 Metadati ir strukturēti, bagātīgi

F3 Metadati ietver saistīto datu identifikatorus

F4 Metadati un dati ir reģistrēti vai indeksēti, meklējami

Pieejami

A1 Lai izgūtu datus vai metadatus, iespējams lietot standartizētus protokolus, kas ir brīvi un 
globāli pieejami. Autorizācija un autentifikācija, ja nepieciešams

A2 Metadatu persistence, pat ja dati vairs nav pieejami (piemēram, replikācijas pētījumi)

https://www.nature.com/articles/sdata201618
https://www.go-fair.org/fair-principles/

https://www.nature.com/articles/sdata201618
https://www.go-fair.org/fair-principles/


FAIR - FINDABLE ACCESSIBLE INTEROPERABLE REUSABLE

Savietojami

I1 Dati un metadati izmanto formālu, koplietojamu, plaši pielietojamu valodu datu attēlošanai
(piemēram – SSK10 slimību kodēšanai)

I2 FAIR atbilstoša vārdnīca

I3 Satur atsauces uz citiem metadatiem

Atkārtoti izmantojami

R1 Dati ir bagātīgi aprakstīti, plaši un precīzi metadati

R1.1 Datu otrreizēja izmantošana ir precīzi atrunāta

R1.2 Datu un metadatu izcelsme ir skaidri norādīta

R1.3 Datu formāti atbilst konkrētās nozares standartiem

Atbilstība FAIR principi negarantē datu kvalitāti!

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

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


RSU DATAVERSE – PUBLISKS REPOZITORIJS, «FAIRificēts»

RSU Dataverse ir Rīgas Stradiņa universitātes pētniecības datu repozitorijs, kurā tiek uzglabātas 
pētniecības procesā radušās datu kopas un datu kopu saistītie metadati 

Repozitoriju uztur ZD kopā ar ITD

Repozitorija struktūra – 3 zinātnes platformas – Medicīna, Sabiedrības veselība un Sociālās 
zinātnes

Šobrīd repozitorijā publicētas 12 datu kopas (18 datnes)

Datu kopas lielākoties saistītas ar VPP covid19 seku mazināšanai

VISU pētniecības projektu datu kopas tiks publicētas šajā repozitorijā

Dataverse.rsu.lv











Lai datu kopas ievietotu DataVerse, nepieciešams 
sazināties ar Zinātnes departamentu vai rakstīt e-vēstuli uz 
dataverse@rsu.lv

Minimālo metadatu anketa – pieejama. Jebkurā brīdī savas datu kopas metadatus ir iespējams 
papildināt.

Pētniecības datu kopas ir gan SPSS, CSV, u.c. formātu tabulārie dati

Tie var būt arī dažādi attēli vai audio/video ieraksti

Tie var būt sekvenēšanas vai genotipēšanas jēldati, NGS vcf datnes (jēldatiem nepietiks vietas ☺ )

Svarīgi ir, lai, izlasot metadatus, ir skaidrs kas tie par datiem, kā radušies, kādā formātā pieejami, 
kā arī, vai, kas un kā, ar kādām programmām un pēc kādu atļauju iegūšanas šos datus varētu
izmantot.

Politikas, vadlīnijas, instrukcijas, ieteikumi – procesā.

Plaša informācija pieejama e-studijās



Paldies!

dataverse.rsu.lv


