
Pētniecības rezultātu deponēšana LU e-resursu repozitorijā 

Nodarbība paredzēta LU akadēmiskajam, zinātniskajam un vispārējam personālam, kā arī doktorantiem, 

kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un iegūt iemaņas informācijas ievadē LU E-resursu repozitorijā, 

padarot pētniecības rezultātus pieejamus visiem.  Nodarbības dalībnieki iegūst teorētiskas zināšanas par LU 

E-resursu repozitoriju, tā satura organizāciju un darbības principiem, kā arī praktiskas iemaņas metadatu 

(informācijas par publikāciju) izveidē, repozitorijā ievadītās informācijas meklēšanā un izmantošanas 

statistikas izguvē. 

Nodarbībā tiek izmantots stāstījums, demonstrējums, vizualizēšana, praktiskais darbs, dalīšanās 

pieredzē un citas metodes.  

Nodarbības nosaukums Pētniecības rezultātu deponēšana LU e-resursu repozitorijā 

Apjoms 90 min. 

Mērķgrupa Akadēmiskais, zinātniskais un vispārējais personāls, doktoranti 

Dalībnieku skaits 10-12 cilvēki 

Priekšzināšanas Iemaņas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā, angļu valodas 
zināšanas 

Nepieciešamie resursi Dators, projektors, ekrāns, interneta pieslēgums, 10-12 datori nodarbības 
dalībniekiem, publikācijas (raksta, pārskata vai cita veida materiāla) pilnteksta 
datne praktiskā darba izpildei 

Mērķis: Pilnveidot kompetences pētniecības rezultātu publicēšanā repozitorijā 

Uzdevumi 1.  Sniegt teorētiskās zināšanas par atvērtās piekļuves kustību un Latvijas 
Universitātes atvērtās piekļuves politiku. 
2. Veidot izpratni par LU E-resursu repozitoriju, tā satura organizāciju un 
darbības principiem.   
3.  Veidot iemaņas LU E-resursu repozitorijā ievietotās informācijas meklēšanā 
repozitorijā, ar meklētājprogrammām u.c. starptautiskiem agregātoriem. 
4.  Demonstrēt informācijas ievades (metadatu izveides), datnes deponēšanas 
un statistikas izguves procesu.  
5.  Attīstīt prasmes un iemaņas patstāvīgai pētniecības rezultātu deponēšanā 
LU E-resursu repozitorijā. 

Plānotie rezultāti o Zināšanas un izpratne par atvērtās piekļuves būtību un repozitoriju politiku, 
LU E-resursu repozitorija satura organizēšanas principiem.  
o Prasme pielietot iegūtās zināšanas, patstāvīgi deponējot publikācijas LU E-

resursu repozitorijā un izgūstot tajā ievietoto informāciju ar dažādu 

meklēšanas rīku starpniecību.  

o Veicināt pētniecības rezultātu deponēšanu repozitorijā, to izplatības 
paplašināšanu un LU starptautisko atpazīstamību. 

Nodarbības plāns 1. Iepazīšanās. Nodarbības dalībnieku pieredzes darbā ar repozitorijiem 
noskaidrošana.  
2. Prezentācija par atvērtās piekļuves kustību un Latvijas Universitātes 
atvērtās piekļuves politiku. 
3. Iepazīstināšana ar LU E-resursu repozitoriju un tā struktūru.  
4. LU E-resursu repozitorijā ievietotās informācijas meklēšana repozitorijā, ar 
meklētājprogrammām u.c. starptautiskiem agregātoriem. 
5. Publikācijas deponēšanas process. 
6. Praktiskais uzdevums. 

7. Jautājumi/atbildes un nodarbības kopsavilkums. 

 


