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Re3Data duomenų talpyklų registras

• virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų;

• talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį, turinio tipą.

• Ikonos prie kiekvienos talpyklos aprašo nurodo ar talpykla yra 

atvirosios prieigos, sertifikuota, priima duomenis kaupimui, suteikia 

DOI objekto identifikatorių.

https://www.re3data.org

https://www.re3data.org/
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MIDAS funkcijos:

 priimti ir saugoti biomedicinos ir kitų 

mokslinių tyrimų duomenis ir jų 

metaduomenis;

 teikti mokslinių tyrimų duomenis ir jų 

metaduomenis MIDAS duomenų gavėjams;

 apdoroti sukauptus duomenis ir formuoti 

statistines ataskaitas;

 apdoroti duomenis matematiniais 

algoritmais itin sparčioje aukšto našumo 

skaičiavimo aplinkoje. 

https://www.midas.lt

MIDAS

https://www.midas.lt/
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MIDAS tyrimų erdvė

skirta tik registruotiems 

MIDAS naudotojams 

(kiekvienas registruotas 

naudotojas gauna 100 GB 

vietos mokslo duomenų 

talpinimui. Registracija 

vyksta per E. valdžios vartus 

arba su pakvietimu).

MIDAS archyvą sudaro 

MIDAS portalas

viešoji erdvė, skirta surasti 

bei peržiūrėti publikuotus 

mokslinių tyrimų duomenis 

bei jų metaduomenis visiems 

besidomintiems.
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Duomenų įkėlimo procesas 

1. Užsiregistruoti MIDAS sistemoje galima tik patvirtinus savo 

tapatybę per e. valdžios vartus arba gavus pakvietimą iš jau 

registruoto MIDAS naudotojo.

2. Prisijungę MIDAS naudotojai yra nukreipiami į tyrimų erdvę, 

kurioje galima kurti tyrimus, įkelti ir tvarkyti duomenis bei naudotis 

kitomis MIDAS teikiamomis funkcijomis. 

MIDAS tyrimų erdvė
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Tyrimo susiejimas su publikacija 

MIDAS suteikia galimybę su tyrimu susieti publikaciją, kuri parengta 

remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis. Naudotojas publikacijos 

metaduomenis gali įvesti rankiniu būdu arba automatiškai importuoti iš 

Lietuvos akademinės e. bibliotekos (eLABa). Publikacijos metaduomenų 

įvedimas vykdomas bendroje metaduomenų kortelėje, pasirinkus skiltį 

„Publikacijos“:

Paspaudus mygtuką „Pridėti“ atidaroma 
publikacijos metaduomenų įvedimo 
forma:



7

Tikslas

• sukurti ir užtikrinti kokybišką 

prieigą prie Lietuvos ir 

užsienio empirinių duomenų 

išteklių,

• inicijuoti ir vykdyti 

pavyzdinius aukščiausio 

tarptautinio lygmens 

empirinius HSM tyrimus, 

• dalyvauti tobulinant HSM 

studentų, mokslininkų ir kitų 

tyrėjų duomenų analizės 

gebėjimus

LIDA Lietuvos HSM duomenų archyvas

http://www.lidata.eu/

http://www.lidata.eu/
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Koks yra duomenų įkėlimo 
procesas?

1. Tyrėjai turi perduoti į LiDA duomenų laikmeną bei kitą ją lydinčią 

medžiagą (klausimynai, kodavimo schemos ir pan.) ir užpildytą tyrimo 

aprašą.

2. Kėlimas viešai prieigai į LiDA prasideda nuo duomenų, lydinčios 

medžiagos bei paties tyrimo aprašo kokybės patikrinimo. 

3. Naudojant Nesstar programinę įrangą parengiami metaduomenys 

XML formatu. Atliekamos duomenų failo korekcijos, kuriami išvestinai 

kintamieji ir pan. Priklausomai nuo atlikto tyrimo apimties šis 

procesas gali trukti 2-3 darbo dienas. 

Patys tyrėjai neturi teisės sudėti savo duomenis į LiDA serverį.
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• Visų disciplinų mokslo rezultatų ilgalaikis saugojimas;

• Nemokamas talpinimas ir prieiga;

• Zenodo yra susieta su Horizontas 2020 projektais ir visi įkelti mokslo 

rezultatai yra susiejami su OpenAIRE ir EK portalais.

• Su Zenodo galima sukurti ir koordinuoti tyrėjų grupės ar projekto 

tyrimų rezultatus

• Finansuojama EK

• Galima įkelti Iki 50 GB duomenų

• Suteikiamas DOI, kiekvienam įkėlimui

https://zenodo.org/

Zenodo talpykla

https://zenodo.org/
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Kaip kelti duomenis / publikacijas / 
programinę įrangą

Įkelti

Visi dydžiai / formatai

Visos disciplinos

Visi mokslo rezultatai

Prisijungti lokaliai ar naudojant GitHub ar 

ORCHID prisijungimo duomenis. Įkelkite 

failus neviršijančius 50 GB.

Aprašyti

Perpanaudojimas kitų vartotojų

Susiejimas su susijusiais tyrimais

Atvirumas embargas ar neprieinamas 

turinys

Aprašykite savo turinį, kad kiti galėtų jį 

rasti. Taip pat nurodykite finansuotoją, 

taikomą licenciją ir išsaugokite DOI. 

Pasirinktinai galite nurodyti bendruom

enę.

Publikuoti

Nedelsiant prieinama

DOI cituajama, randama

Įkelkite galutinę versiją. Po greitos 

brukalo patikros, turinys bus prieinamas. 

Atviros prieigos įkėlimai bus matomi 

Zenodo pradiniame puslapyje.

.
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Duomenų valdymo planas 
(DVP)

Dokumentas, kuriame nurodoma:

• kas bus daroma su tyrimo duomenimis tyrimo metu ir jam pasibaigus;

• kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui;

• kada ir kaip jie bus atveriami kitiems vartotojams; 

• kokie standartiniai metaduomenys bus naudojami juos aprašant;

• kaip gauti duomenys bus tvarkomi ir atnaujinami; 

• kurie duomenys bus skirti ilgalaikiam, o kurie – trumpalaikiam 

saugojimui. 
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DMP online 

https://dmponline.dcc.ac.uk/


