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Prezentācijā…

Projekts OpenAIRE

Atvērtā piekļuve (OpenAccess)

Atvērtā zinātne (Open Science)
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Projekts OpenAIRE

• Starptautisks projekts

• Ilgtermiņa projekts
• OpenAIRE (2009-2012)

• OpenAIRE plus (2012-2014)

• OpenAIRE (2015-2018)

• OpenAIRE-Advance (2018-2020)
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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.
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• Cilvēkresursi

• Infrastruktūra

• Politika

Projekta OpenAIRE pamatbalsti: 



Misija

Atbalstīt atvērto piekļuvi zinātniskām 

publikācijām un pētījumu datiem 

Atvieglot un uzlabot informācijas apriti un 

zināšanu nodošanu Eiropas Pētniecības telpā 

un ārpus tās

Veicināt atvērtību un dalīšanos ar zināšanām



Kāpēc tas ir svarīgi?

Filozofiskais viedoklis

vēlme

Ekonomiskais ieguvums

nepieciešamība 

Tehniskās iespējas

iespējas 
https://uerick.files.wordpress.com/2013/04/justifi.jpg
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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/

5



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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Atvērtā zinātne – Open science

Atvērtā zinātne ir kustība, kuras mērķis ir padarīt 

zinātniskos pētījumus, datus un to izmantošanu 

brīvi pieejamus visiem zinātniskās sabiedrības 

līmeņiem, veicinot vieglāku pētniecības 

rezultātu un zināšanu publicēšanu ar 

nosacījumiem, kas ļauj tos atkārtoti izmantot, 

pārveidot un reproducēt.
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http://sites.nationalacademies.org/pga/brdi/open_science_enterprise/index.htm



Atvērtā zinātnes komponenti

Avots: What is Open Science?, https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction 7



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.»



• Paātrinājums pētniecībai un investīciju peļņa;

• Novērsta pētījumu dublēšanās; 

• Starpnozaru pētniecība, institūciju un valstu sadarbība;

• Plašākas un ātrākas iespējas pētījumu rezultātu 
izmantošanai uzņēmējdarbībā;

• Valsts ieguldīto līdzekļu atdeve sabiedrībai.

Ko tas dod? 
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E-kurss: “Open Science”






