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Sabiedrība – izglītība – zinātne

• Augstākās izglītības, zinātnes un 

pētniecības attīstība = valsts un sabiedrības 

attīstība un ilgtspēja.

• Latvijas valsts izaugsmes un sabiedrības • Latvijas valsts izaugsmes un sabiedrības 

attīstības pamatā – izglītots cilvēks.



Zināšanu sabiedrības veidošana
• Lai to nodrošinātu, ir nepieciešama kvalitatīva 
izglītības sistēma, kas spēj sniegt zināšanas.

• Viena no izglītības sistēmas sastāvdaļām –
augstākās izglītības iestādes – universitātes

• Universitātes  uzdevumi mūsdienās

– saistība ar praksi, tautsaimniecību un – saistība ar praksi, tautsaimniecību un 
sabiedrības interesēm;

– uzņēmēju iesaiste un konkurētspēja globālā 
līmenī;

– saikne starp zinātni, pētniecību, industriju, 
sabiedrību un izglītību.



Pētniecība

• Zināšanu aprite

– Zināšanu uzkrāšana 

– Jaunu zināšanu radīšana

– Zināšanu izplatīšana         zināšanu izmantojamība

• Saistība ar praksi – rezultātu ieviešana • Saistība ar praksi – rezultātu ieviešana 

uzņēmējdarbībā un veselības aprūpes sistēmā.

Pētniec ības 
instit ūcijas

Ražošana



Mūžizglītība

• Izglītošanās visas dzīves garumā

–Profesionālo zināšanu atjaunošana

–Kvalifikācijas celšana

–Profesijas maiņa–Profesijas maiņa



Izglītības attīstība un informācija

• Informācijas pieejamība augstākās 

izglītības un zinātnes attīstība 

–Izglītības un mūžizglītības norisi 

(attīstību) nodrošina pastāvīga, brīva (attīstību) nodrošina pastāvīga, brīva 

pieeja informācijas resursiem 

(bibliotēkas, globālais tīmeklis).



Zināšanas un informācija

• Mūsdienu pētniecības process un 

zinātniskā informācija

–Zināšanu ieguve un apmaiņa

–Komunikācijas nozīme pētniecībā–Komunikācijas nozīme pētniecībā

–Informācijas izplatīšanas iespēju 

paplašināšanās



Kur atrast informāciju?

Mūsdienās zinātniskā informācija arvien vairāk ir 

pieejama digitālā veidā



Elektroniskā zinātniskā informācija 
• IT attīstības ietekme informācijas publicēšanā 
un piekļuvē

– Pētniecības rezultātus iespējams maksimāli ātri 
publicēt, zemākas publicēšanās izmaksas;

– Iespējas izplatīt ne tikai zinātniskus rakstus, bet 
arī datus, audiovizuālu informāciju;

– Plašas komunikācijas un pētniecības darba 
novērtēšanas iespējas;

– Plašas komunikācijas un pētniecības darba 
novērtēšanas iespējas;

– Plašas piekļuves iespējas, 24/7

B�� 



Piekļuves ierobežojumi informācijai

• Izdevēju monopols

• Iespiesto un elektronisko 

žurnālu, datubāzu abonēšanas 

cenu pieaugums

• Budžeta samazinājums • Budžeta samazinājums 

bibliotēkām u.c. 

Katru gadu tiek izdoti aptuveni 25 000 recenzētu žurnālu, tajos 

tiek publicēti aptuveni 2,5 miljoni rakstu, tikai 8-15% brīvi 

pieejami tiešsaitē
(Harnad, S. Mandates and metrics: how open repositories enable universities to 

manage, measure and maximise their research assets, 2007)



Ko darīt?



Open Access 

• Open Access ir kustība jeb iniciatīva, kuras 

mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas 

brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības 

un akadēmiskajā vidē.

• Mērķis – nodrošināt tūlītēju un bezmaksas • Mērķis – nodrošināt tūlītēju un bezmaksas 

piekļuvi un izplatību zinātniskām publikācijām un 

datiem internetā

• Open Access palielina pētniecības izmantošanu, 

ietekmi un attīstību.



Open Access piekļuve

– bezmaksas, 

– brīva, 

– tūlītēja, 

– pastāvīga, 

– nemainīga tiešsaistes piekļuve pilnteksta zinātniskai 

informācijai, kas ļauj lietotājiem to informācijai, kas ļauj lietotājiem to 

� lasīt, lejuplādēt, kopēt, izplatīt, drukāt, meklēt un citēt, 

indeksēt, pārraidīt kā datus vai izmantot jebkurā citā legālā 

veidā bez finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem 

ierobežojumiem.

• Izmantojot zinātnisko informāciju, lietotājiem ir jāsaglabā darba 

veselums, attiecīgi norādot citētā darba autoru.



Open Access veidi

• Open Access brīvpieejas žurnāli (gold Open Access)
– autori vai autortiesību īpašnieki piešķir visiem 

lietotājiem brīvas, visā tīmeklī izplatītas piekļuves 
tiesības un licenci rakstu kopēt, izmantot, izplatīt, 
veidot un izplatīt atvasinātus darbus jebkurā digitālā 
vidē, jebkuriem mērķiem, ievērojot autortiesības, kā 
arī tiesības izdrukāt neliela skaita kopijas personīgai 
lietošanai.lietošanai.

• Open Access arhīvi vai repozitāriji (green Open Access)
– darba elektroniskā versija tiek deponēta (tādējādi –

publicēta) tiešsaistes repozitārijā, kuru uztur/veido 
akadēmiska institūcija/apvienība u.c. institūcija;

– u.c. iespējas – personīgās mājaslapas, diskusiju 
forumi, blogi utt.



Open Access brīvpieejas žurnāli

http://www.doaj.org/



Open Access ietekme sabiedrībā un zinātnē

• Plašāka piekļuve zināšanām - brīva zinātniskās 
informācijas pieejamība un izmantošana, lai iegūtu 
zināšanas turpmākas pētniecības veikšanai.

• Pētniecības procesa un jaunu zināšanu radīšanas 
paātrināšana

– mazā un vidējā biznesa pārstāvji iegūst iespēju 
paātrināt biznesa attīstību un inovāciju ieviešanu;paātrināt biznesa attīstību un inovāciju ieviešanu;

– veicina augstākās izglītības attīstību;

– novērš pētījumu dublēšanos;

– pētniecības rezultātu redzamība tiešsaistē palielina 
to citējamību, ietekmi, reputāciju;

– samazina zinātniskās komunikācijas, zināšanu 
menedžmenta un publicēšanas sistēmas izmaksas;

– veicina starpdisciplinārus pētījumus.



Open Access projekti

• Starptautiskā organizācija eIFL.net (Electronic Information 

for Libraries)

�Programma eIFL-OA

• EK 7. Ietvara programmas projekts OpenAIRE, kura 

galvenais uzdevums ir atbalstīt un veicināt brīvpieejas 

(Open Access) piekļuvi zinātniskajiem informācijas (Open Access) piekļuvi zinātniskajiem informācijas 

resursiem Eiropas akadēmiskajā un zinātniskajā vidē

– palīdzība pētniekiem izpildīt 7. ietvara programmas un 

Eiropas Pētniecības padomes finansēto projektu 

prasības; 

– pētniecības rezultātu elektronisko versiju brīvpieejas 

nodrošināšana institucionālajā vai nozaru repozitārijā.



Open Access resursi

• Uzziņu datubāzes

• E-žurnālu datubāzes

• E-grāmatu datubāzes

• Institucionālie un nozaru repozitāriji

• Dažādu e-resursu datubāzes• Dažādu e-resursu datubāzes

• Tīmekļa vietnes



Uzziņu datubāzes

– brīvpieejas daudznozaru vai atsevišķu nozaru 

enciklopēdijas, vārdnīcas un pilnu tekstu uzziņu 

datubāzes



E-žurnālu datubāzes

– brīvpieejas  pilnu  tekstu vai  daļējas  pieejas  

e-žurnālu datubāzes



E-grāmatu datubāzes

– dažādu nozaru brīvpieejas e-grāmatu pilnu 

tekstu datubāzes



Institucionālie un nozaru repozitāriji

- brīvpieejas arhīvi, kuros elektroniskā formātā tiek 

deponēta, saglabāta un izplatīta zinātniskā informācija 



LU e-resursu repozitārijs

• Izveidots 2011.gadā.  

• Mērķis - nodrošināt LU zinātnisko un intelektuālo 
sasniegumu apkopošanu, saglabāšanu un pieejamību.

• Saturs:

– mācībspēku un pētnieku darbi digitālā formātā: 

•raksti  (preprinti, postprinti), prezentācijas; 
konferenču/semināru ziņojumi un tēzes; promocijas 

•raksti  (preprinti, postprinti), prezentācijas; 
konferenču/semināru ziņojumi un tēzes; promocijas 
darbi un kopsavilkumi;  monogrāfijas vai to daļas; 
mācību-metodiskie materiāli; pētījumu un projektu 
pārskati.

– struktūrvienību sagatavotie un izdotie dokumenti:

•pārskati; rakstu krājumi; žurnāli.



http://dspace.lu.lv/dspace/



LNB repozitārijs “Academia”

• Daļa no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 

“Letonica”.

• Izveidots 2010.g.decembrī.

• Saturs:

– LNB konferenču, semināru, sanāksmju materiāli – LNB konferenču, semināru, sanāksmju materiāli 

– LNB publikācijas 

– Vēsturisko karšu kolekcija “Ceļi tuvi, ceļi tāli” 

(projekta “EuropeanaTravel” nodevums)

– Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte“

publikācijas.



http://academia.lndb.lv/xmlui/



RTU Publikāciju reģistrs

• Publiskā saskarne ieviesta  2010. gadā

• Brīvā pieejā

– izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» pilnie 

teksti;teksti;

– promocijas darbu pilnais teksts, ja autors 

piekritis;

– kopsavilkumi angļu un latviešu valodā.



https://ortus.rtu.lv/science/



Dažādu e-resursu datubāzes

– brīvpieejas datubāzes, kas satur e-resursus 

dažādās nozarēs - ekonomika, statistika, likumi, 

medicīna, izglītība u.c.



Brīvpieejas publikāciju pieejamība

• Atklātās piekļuves standarti un protokoli 

nodrošina brīvpieejas resursu pieejamību un 

meklējamību globalajā tīmeklī 

– Google, Google Scholar u.c. meklētājprogrammās– Google, Google Scholar u.c. meklētājprogrammās



Noderīgas saites
• Confederation of Open Access Repositories (COAR) – informācija par repozitārijiem 

visā pasaulē 

• Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) - detalizēta informācija par 

Open Access repozitārijiem, nodrošina meklēšanas iespējas visos repozitārijos vienlaicīgi un 

katrā repozitārijā atsevišķi

• SHERPA/ROMEO - piedāvā informāciju par izdevēju politiku un nostādnēm 

autortiesību jomā

• Open Access Scholarly Information Sourcebook (OASIS) - pieejama informācija 

dažādām interesentu grupām – pētniekiem, izdevējiem u.c. par Open Accessdažādām interesentu grupām – pētniekiem, izdevējiem u.c. par Open Access

• Digital Repository Research Infrastructure Vision for European Research 

(DRIVER) - Eiropas zinātnisko repozitāriju tīkls, kas nodrošina vienotas meklēšanas iespējas 

un apkopo informāciju par Open Access repozitāriju attīstību. DRIVER palīdz izveidot un 

attīstīt repozitārijus Eiropas valstīs un sekmē Open Access politikas akceptēšanu un attīstību 

nacionālā līmenī, sniedz informāciju un rekomendācijas, ieteikumus par repozitāriju veidošanu. 

• Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies (ROARMAP) –

apkopo informāciiju par deponēšanas politiku repozitārijos

• Video par Open Access - Open Access ; Open Access 101 ; Open Access: The 

Final Frontier



Paldies par uzmanību!


