
Atvērtā zinātne (OPEN SCIENCE) 
RĪGAS TEHNISKAJĀ UNIVERSITĀTĒ: 

PIEREDZE UN PRAKTISKI PADOMI

Nadežda Lorence
RTU Izdevniecība

Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko 
bibliotēku direktoru pavasara sanāksme

2018. gada 30. maijs



Atvērtā zinātne (Open Science) ir kustība, kuras mērķis ir padarīt brīvi pieejamus zinātniskos 

pētījumus, datus un to izplatīšanas iespējas visiem zinātniskās sabiedrības līmeņiem - gan 

profesionāļiem, gan amatieriem.

Tas tiek paveikts, praktizējot dažādas aktivitātes:

• zinātniskā publicēšanās atvērtā piekļuvē,

• zinātnieku iedrošināšana zinātniskus pierakstus publiskot 

atvērtā piekļuvē,

• atvērtās piekļuves ideju popularizēšana,

• kopumā veicinot vieglāku un ērtāku zinātniskā darba un 

zināšanu publiskošanu ar nolūku atļaut atkārtotu izmatošanu, 

pārdali un reproducēšanu.
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RTU TĪMEKĻA VIETNE
WWW.RTU.LV

INFORMATĪVS VIDEO 
PAR OA INICIATĪVU
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http://www.rtu.lv/


RTU ATVĒRTĀS PIEKĻUVES POLITIKA

Politikas mērķis ir sniegt sabiedrībai atvērtu piekļuvi RTU 
zinātniskajām publikācijām un pētījumu datiem, kas izstrādāti ar daļēju vai 
pilnīgu RTU piešķirtā publiskā finansējuma atbalstu, ja ārējie un iekšējie 

normatīvie akti un dokumenti, kā arī noslēgtās vienošanās neparedz citādi.

• RTU Publikāciju reģistrā (ORTUS) tiek arhivētas visas RTU personāla brīvpieejas publikācijas

• RTU Datu reģistrā (Datu modulis) sākot ar 2018.gadu tiks arhivēti RTU pētnieku pētījumu dati
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Izstrādāta un pieņemta 2016. GADĀ

4 DAĻAS:
I LIETOTIE TERMINI
II POLITIKAS MĒRĶIS UN TVĒRUMS
III ATVĒRTĀS PIEKĻUVES NODROŠINĀŠANA
IV POLITIKAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 

RTU ATVĒRTĀS PIEKĻUVES POLITIKA
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RTU ATVĒRTĀS PIEKĻUVES POLITIKA

Izstrādāta ņemot vērā ES ieteikumus un regulas:

• 17.07.2012. Eiropas Komisijas ieteikumi par piekļuvi zinātniskajai informācijai un 

tās saglabāšanu”, 2012/417/ES, (Commission Recommendation of 17.7.2012 on

access to and preservation of scientific information) 1.punktu.

• 11.12.2013. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1290/2013, kas nosaka 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) 

dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumus.

• 2016.gada februāra Eiropas Universitāšu asociācijas vadlīnijas par atvērto 

piekļuvi zinātniskajām publikācijām (“EUA Roadmap on Open Access to Research

Publications”.

• 21.03.2016. Eiropas Komisijas vadlīnijas H2020 projektu īstenotājiem “Guidelines

to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to 

Research Data in Horizon 2020”.
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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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• RTU e-resursu repozitorijs nodrošina RTU zinātnisko publikāciju apkopošanu, saglabāšanu un 

pieejamību. 

• Repozitorijā ir apkopotas un publiski pieejami izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» žurnālu rakstu 

pilnie teksti un RTU mācībspēku un pētnieku publikācijas, kuras arhivētas repozitorijā saskaņā ar 
autortiesību līgumiem.

Kāds labums zinātniekiem no «Open Access» institucionālā repozitorija

• Zinātnisko darbu centralizēta arhivēšana;

• Meklēšanas un piekļuves iespēju paplašināšana zinātniskajiem darbiem;

• Zinātnisko pētījumu izplatības un ietekmes (impact factor) palielināšana;

• Institucionālais repozitorijs kalpo kā zinātniskās darbības CV.
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VEIDI

Atsaucoties
CC BY

Atsaucoties-Nepārveidojot
CC BY-ND

Atsaucoties-Nekomerciāli
CC BY-NC

Atsaucoties-Nemainot 
licenci 

CC BY-SA

Atsaucoties-Nekomerciāli-Nemainot 
licenci

CC BY-NC-SA

Atsaucoties-Nekomerciāli-Nepārveidojot
CC BY-NC-ND
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REPOZITORIJA PUBLISKĀ VIDE

www.science.rtu.lv 11

http://www.science.rtu.lv/
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RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēma reģistrēta OA portālos:
• OpenAccessMap
• OpenDOAR
• ROAR
• Maps.repository66.org
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2014 2015 2016 2017 2018

Publikācijas bez OA 437 527 453 602 134

Publikācijas OA 19 124 165 243 20

RTU PUBLIKĀCIJAS SCOPUS

20152014 2016 2017
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PĒTĪJUMU DATU PĀRVALDĪBA

• Zinātniskā darbība ir RTU darbības neatņemama sastāvdaļa, tajā piedalās 
akadēmiskais personāls, kā arī studējošie

• Pētniecības procesa laikā tiek iegūti dati

• Šie dati atspoguļojas pētījumu rezultātos un publikācijās

• Jaunākās tehnoloģijas ļāvušas strauji palielināties iegūto datu apjomam 
• Uz datiem balstīta zinātne (data driven science)
• Datu pārvaldības slogs

Uzdevums – definēt pienākumus RTU darbiniekiem, lai palīdzētu pētniekiem 

un studentiem pārvaldīt datus, nodrošinot pētījumu datu apkopošanu, 

saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu pēc iespējas plašākai auditorijai
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Aptaujā iegūtā informācija sniedza ieskatu, kas nepieciešams, lai

nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru un plānotu informatīvos

un atbalsta pasākumus RTU pētniekiem.

Mērķis - gūt pārskatu par RTU pētnieku veikto pētījumu datiem un

to apjomu, kā arī par to, kur pētījumu dati tiek uzglabāti.

APTAUJA PAR PĒTĪJUMU DATIEM RTU

27 jautājumi 2016. gada septembra beigas/oktobra sākums

38 respondenti pētnieki, vadošie pētnieki
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APTAUJAS SECINĀJUMI

• Visos pētījumos tiek radīti jauni dati

• 50 % no pētījuma datiem tiek izmantoti vismaz reizi nedēļā, 
vai biežāk

• 65 % pašlaik dod pieeju saviem pētījuma datiem saviem 
kolēģiem, studentiem, pētnieku grupām u.c.

• 100 % uzskata, ka pētījuma datus ir vērts saglabāt

• 96 % uzskata, ka viņu pētījumu dati var būt noderīgi citiem 

• Pētījumos tiek izmantoti arī sekundārie dati, kas pierāda to, ka 
dati tiek atkal izmantoti 
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Datu pārvaldības plāns apraksta kā pētījumu dati tiek savākti, 
vai radīti, kā dati tiek izmantoti, glabāti pētījuma laikā un tiks 
padarīti pieejami pēc pētījuma izstrādes. 

DATU PĀRVALDĪBAS PLĀNS

Balstās uz RTU Kvalitātes politikā izvirzītās misijas īstenošanu un 
stratēģisko mērķu sasniegšanu – zinātniskās darbības un studiju 
izcilības sasniegšana
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Datu pārvaldības plāns – laba zinātniskā 
prakse

Nodrošina, ka pētījuma dati, kas izveidoti 
pētniecības procesā ir:

• Precīzi, pilnīgi, autentiski un uzticami;

• Citējami;

• Organizēti;

• Identificējami, pieejami pēc iespējas 
vienkāršāk;

• Droši no zaudējumiem un degradācijas;

• Atbilst juridiskajām saistībām, ētikas normām 
un finansētāju noteikumiem.
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Kāds ieguvums no datu pārvaldības plāna?

• Pētniecības ietekmes palielināšana

• Laika ietaupīšana pētījuma izstrādes stadijā

• Savu pētījumu datu saglabāšana

• Datu integritātes uzturēšana

• Finansētāju prasību izpildīšana

• Jaunu atklājumu veicināšana

• Atvērtās zinātnes atbalsts
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• Balstoties uz aptauju un ārvalstu universitāšu piemēriem tika 
izstrādāts rīkojums par RTU pētījumu datu pārvaldību

• Izstrādātais pētījumu datu pārvaldības plāns
- Ietver 11 jautājumus, kas liek padomāt par datu vākšanu, 

uzturēšanu, analizēšanu, glabāšanu
- Var mainīties pētījuma procesa laikā
- Galvenais mērķis – domāt līdzi sava pētījuma datu dzīves 

ciklam
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Balstoties uz rīkojumu 
Par RTU Pētījumu datu pārvaldību

1.2. 
arhivēt pētījumu datu failus RTU Pētījumu datu repozitorijā 
(ORTUS), kas iegūti projektu rezultātā, kurus pilnībā vai daļēji 
finansē RTU, ņemot vērā to piekļuves un finansējošās institūcijas 
nosacījumus, ja ārējos un iekšējos normatīvajos aktos vai spēkā 
esošajās vienošanās, vai līgumos nav noteikts citādi;
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Izveidots institucionālais pētījumu datu modulis, kurā pētnieki 
var ievietot savu pētījumu datus
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PALDIES PAR UZMANĪBU!


