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Pasākums

• UNESCO un Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas rīkota konference 
«Reģionālā konsultācija par atvērtu piekļuvi zinātniskajai un 
pētniecības informācijai», 5.-7. septembris, Minska, Baltkrievija.

• 40 eksperti no Austrumeiropas valstīm.• 40 eksperti no Austrumeiropas valstīm.

• Mērķis – dalīties pieredzē, izstrādāt rekomendācijas.

UNESCO un Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas rīkota konference 
«Reģionālā konsultācija par atvērtu piekļuvi zinātniskajai un 
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dalīties pieredzē, izstrādāt rekomendācijas.



UNESCO loma

• UNESCO stratēģija atvērtās piekļuves zinātniskajai un pētniecības 
informācijas popularizēšanai, apstiprināta UNESCO Padomes 187. 
sesijā un ģenerālās konferences 36 sesijā.

• Mērķi:• Mērķi:

• Atbalstīt valstu politiku veidošanu un veidot partnerības;

• Stiprināt valstu spēju ieviest atvērtās piekļuves principus;

• Uzkrāt un izplatīt informāciju par atvērto piekļuvi.

UNESCO stratēģija atvērtās piekļuves zinātniskajai un pētniecības 
informācijas popularizēšanai, apstiprināta UNESCO Padomes 187. 
sesijā un ģenerālās konferences 36 sesijā.

Atbalstīt valstu politiku veidošanu un veidot partnerības;

Stiprināt valstu spēju ieviest atvērtās piekļuves principus;

Uzkrāt un izplatīt informāciju par atvērto piekļuvi.



Atziņas (1)

• Atvērtā piekļuve ļauj sniegt brīvu un atvērtu pieeju tiešsaistē 
zinātniskajām publikācijām un datiem.

• Ir jāizmanto IKT attīstības sniegtās iespējas un plaši jāizplata zinātniskā 
informācija lai veicinātu tā izmantošanu.informācija lai veicinātu tā izmantošanu.

• Pētnieki un studenti var gūt labāku piekļuvi zināšanām un 
publikācijām, kā arī iegūt lielāku redzamību un lasāmību

• Atvērtā piekļuve palielina pētniecības ietekmi.

• Atvērtā piekļuve sniedz iespēju ieviest jaunus modeļus zinātniskajā 
publicēšanā un pētījumu izvērtēšanā.

Atvērtā piekļuve ļauj sniegt brīvu un atvērtu pieeju tiešsaistē 
zinātniskajām publikācijām un datiem.

Ir jāizmanto IKT attīstības sniegtās iespējas un plaši jāizplata zinātniskā 
informācija lai veicinātu tā izmantošanu.informācija lai veicinātu tā izmantošanu.

Pētnieki un studenti var gūt labāku piekļuvi zināšanām un 
publikācijām, kā arī iegūt lielāku redzamību un lasāmību

Atvērtā piekļuve palielina pētniecības ietekmi.

Atvērtā piekļuve sniedz iespēju ieviest jaunus modeļus zinātniskajā 
publicēšanā un pētījumu izvērtēšanā.



Atziņas (2)

• Atvērtā piekļuve atbalsta atbildīgu pētniecību un inovāciju, padarot 
rezultātus pieejamus plašai sabiedrībai un veicina sociālo iesaisti.

• Atvērtā piekļuve atbalsta caurspīdīgumu, nodrošinot publisku piekļuvi 
publiski finansētajiem pētījumu rezultātiem.publiski finansētajiem pētījumu rezultātiem.

• Atvērtā piekļuve palīdz izvairīties no pētījumu dublicēšanās, samazina 
informācijas meklēšanai nepieciešamo laiku, un pētījumu rezultāti 
iegūst vērtību, ja tos atkārtoti izmanto.

• Privātais sektors iegūst no plašākas piekļuves zinātnisko pētījumu 
rezultātiem, un mazie un vidējie uzņēmumi uzlabo to inovācijas spēju. 

Atvērtā piekļuve atbalsta atbildīgu pētniecību un inovāciju, padarot 
rezultātus pieejamus plašai sabiedrībai un veicina sociālo iesaisti.

Atvērtā piekļuve atbalsta caurspīdīgumu, nodrošinot publisku piekļuvi 
publiski finansētajiem pētījumu rezultātiem.publiski finansētajiem pētījumu rezultātiem.

Atvērtā piekļuve palīdz izvairīties no pētījumu dublicēšanās, samazina 
informācijas meklēšanai nepieciešamo laiku, un pētījumu rezultāti 
iegūst vērtību, ja tos atkārtoti izmanto.

Privātais sektors iegūst no plašākas piekļuves zinātnisko pētījumu 
rezultātiem, un mazie un vidējie uzņēmumi uzlabo to inovācijas spēju. 



Secinājumi (1)

• Sapulces dalībnieki, ņemot vērā šīs atziņas, rekomendē reģiona 
lēmumu pieņēmējiem pieņemt iekļaujošu atvērtās piekļuves politiku, 
kas iekļauj sekojošo:

Sapulces dalībnieki, ņemot vērā šīs atziņas, rekomendē reģiona 
lēmumu pieņēmējiem pieņemt iekļaujošu atvērtās piekļuves politiku, 



Secinājumi (2)

• Visu publiski finansēto pētījumu rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem 
atklātajā piekļuvē (mandāts).

• Ir nepieciešams attīstīt atvērtās piekļuves publicēšanas kanālus un 
pētniecības informācijas sistēmas.pētniecības informācijas sistēmas.

• Valdībām un pētniecības finansētājiem jāpieņem un jāpopularizē 
atvērtās piekļuves politikas un mandāti publiski finansēto pētījumu 
rezultātu izplatīšanai.

• Arī universitātes un pētniecības institūcijas jāmudina pieņemt 
atvērtās piekļuves mandātus.

Visu publiski finansēto pētījumu rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem 

Ir nepieciešams attīstīt atvērtās piekļuves publicēšanas kanālus un 

Valdībām un pētniecības finansētājiem jāpieņem un jāpopularizē 
atvērtās piekļuves politikas un mandāti publiski finansēto pētījumu 

Arī universitātes un pētniecības institūcijas jāmudina pieņemt 



Secinājumi (3)

• Ir kritiski svarīgi saprast reģionālo dinamiku un sadarbojoties veidot 
veiksmīgas reģionālās iniciatīvas.

• Individuālas institūcijas var nodrošināt pozitīvus piemērus un rādīt 
ceļu. Zinātniskajām un citām institūcijām ir jāsadarbojas nacionālā, ceļu. Zinātniskajām un citām institūcijām ir jāsadarbojas nacionālā, 
reģionālā un starptautiskā līmenī un jāpiedalās reģionālās kapacitātes 
veidošanā.

• Esošās izvērtēšanas sistēmas un atalgošanas struktūras ir šķēršļi 
plašas atvērtās pieejas ieviešanā. Šīs sistēmas ir jāmaina, lai radītu 
vienādus spēles noteikumus. Notiek daudzsološa jaunu ietekmes 
mērīšanas metožu attīstība, un tās ir jāuzlabo un jāievieš.

Ir kritiski svarīgi saprast reģionālo dinamiku un sadarbojoties veidot 

Individuālas institūcijas var nodrošināt pozitīvus piemērus un rādīt 
ceļu. Zinātniskajām un citām institūcijām ir jāsadarbojas nacionālā, ceļu. Zinātniskajām un citām institūcijām ir jāsadarbojas nacionālā, 
reģionālā un starptautiskā līmenī un jāpiedalās reģionālās kapacitātes 

Esošās izvērtēšanas sistēmas un atalgošanas struktūras ir šķēršļi 
plašas atvērtās pieejas ieviešanā. Šīs sistēmas ir jāmaina, lai radītu 
vienādus spēles noteikumus. Notiek daudzsološa jaunu ietekmes 
mērīšanas metožu attīstība, un tās ir jāuzlabo un jāievieš.



Secinājumi (4)

• Ir jāatbalsta atvērtās piekļuves infrastruktūras sadarbspēju, 
izmantojot atvērtus tehnoloģiju standartus un nodrošinot, kā tā 
atbilst šī brīža metadatu rasmošanas, pieejamības un digitālās 
saglabāšanas labākajai prakse.

Ir jāatbalsta atvērtās piekļuves infrastruktūras sadarbspēju, 
izmantojot atvērtus tehnoloģiju standartus un nodrošinot, kā tā 
atbilst šī brīža metadatu rasmošanas, pieejamības un digitālās 



Rekomendācijas (1)

• Prasīt UNESCO turpināt atvērtās piekļuves iniciatīvu atbalstu valstu un 
reģionu līmenī; kalpot kā kopīgai balsij atvērtās piekļuves atbalstam 
starpvaldību līmenī, turpināt īstenot UNESCO atvērtās piekļuves 
stratēģiju.

• Turpināt dialogu starp iesaistītajām pusēm, nodrošinot globālu iesaisti 
politiku un mandātu attīstībā, popularizēt paraugus, kas izstrādāti 
UNESCO stratēģijas ietvaros.

• Uzlabot finansiālā atbalsta līmeni publisko organizāciju un zinātnisko 
sabiedrību atvērtās piekļuves projektiem un iniciatīvām. 

Prasīt UNESCO turpināt atvērtās piekļuves iniciatīvu atbalstu valstu un 
reģionu līmenī; kalpot kā kopīgai balsij atvērtās piekļuves atbalstam 
starpvaldību līmenī, turpināt īstenot UNESCO atvērtās piekļuves 

Turpināt dialogu starp iesaistītajām pusēm, nodrošinot globālu iesaisti 
politiku un mandātu attīstībā, popularizēt paraugus, kas izstrādāti 

Uzlabot finansiālā atbalsta līmeni publisko organizāciju un zinātnisko 
sabiedrību atvērtās piekļuves projektiem un iniciatīvām. 



Rekomendācijas (2)

• Atzīt zinātnisko sabiedrību būtisko lomu atvērtās piekļuves resursu 
radīšanā.

• Apsvērt iespēju radīt starptautisku instrumentu kā vadoni valdībām 
atvērtās piekļuves aktivitātēs. atvērtās piekļuves aktivitātēs. 

• Atbalstīt reģionālu informācijas centru radīšanu atvērtās piekļuves 
finansēšanas modeļu, kas izmanto atvērto piekļuvi kā informācijas 
izplatīšanas kanālu, labākās prakses izplatīšanai.

• Radīt neformālu tīklu, lai nodrošinātu komunikāciju un pastāvīgas 
konsultācijas starp reģiona iesaistītajām pusēm. 

Atzīt zinātnisko sabiedrību būtisko lomu atvērtās piekļuves resursu 

Apsvērt iespēju radīt starptautisku instrumentu kā vadoni valdībām 

Atbalstīt reģionālu informācijas centru radīšanu atvērtās piekļuves 
finansēšanas modeļu, kas izmanto atvērto piekļuvi kā informācijas 
izplatīšanas kanālu, labākās prakses izplatīšanai.

Radīt neformālu tīklu, lai nodrošinātu komunikāciju un pastāvīgas 
konsultācijas starp reģiona iesaistītajām pusēm. 



Rekomendācijas (3)

• Turpināt attīstīt vairāk stratēģiskās partnerības starp iesaistītajām 
pusēm. 

• Turpināt ietekmēt politiskā līmenī lai mudinātu institūcijas parakstīt 
Berlīnes deklarāciju par atvērtās piekļuves iniciatīvu.  Berlīnes deklarāciju par atvērtās piekļuves iniciatīvu.  

Turpināt attīstīt vairāk stratēģiskās partnerības starp iesaistītajām 

Turpināt ietekmēt politiskā līmenī lai mudinātu institūcijas parakstīt 
Berlīnes deklarāciju par atvērtās piekļuves iniciatīvu.  Berlīnes deklarāciju par atvērtās piekļuves iniciatīvu.  



Jautājumi?

Paldies!Paldies!

uldis.zarins@lnb.lv


