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Tyrimų duomenų valdymo aktualumas
Mokslinių tyrimų sritis pereina svarbų pokytį link atvirojo mokslo
(angl. Open Science), siekiant, kad tyrimų rezultatai taptų prieinami
naudojimui ir pakartotiniam panaudojimui.
Tyrimų duomenų valdymas sudaro sąlygas pakartotiniam
mokslinių tyrimų duomenų naudojimui kituose moksliniuose
tyrimuose, suteikiant galimybę jais dalintis su kitais mokslininkais.
Vis daugiau mokslo organizacijų ir finansuojančių institucijų
(Lietuvos mokslo taryba (LMT), Europos Komisija (EK) ir kt.)
prašo tyrėjų pateikti duomenų valdymo planą (DVP) (angl. Data
Management Plan, DMP) kaip savo mokslinių tyrimų ir projektinių
paraiškų dalį.
KTU doktorantai jau pirmaisiais studijų metais turi parengti ir
pateikti savo disertacinio tyrimo duomenų valdymo planą, kuris
peržiūrimas ir patikslinamas kiekvienos metinės atestacijos metu.
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Pranešimo temos:

Atvirojo mokslo samprata
FAIR duomenų principai
Mokslinių tyrimų duomenų formos, duomenų gyvavimo ciklas, tyrimų
duomenų valdymas ir jo privalumai
Dokumentai, reglamentuojantys atvirąją prieigą ir duomenų valdymą
Duomenų valdymo planas (DVP) ir jo struktūra
Pagalbinės priemonės ir šablonai DVP rengimui
Patikimos duomenų talpyklos, jų pasirinkimo kriterijai ir galimybės

3

Atviroji prieiga prie mokslinių publikacijų ir
mokslo duomenų
Atvirasis mokslas (angl. Open Science) – globalus judėjimas ir mokslinių
tyrimų veiklos transformacija, daranti poveikį mokslinių tyrimų vykdymui ir
mokslinės veiklos organizavimo metodams. Atvirasis mokslas įtakoja
mokslo rezultatų sklaidos, dalijimosi ir bendradarbiavimo procesus bei
padeda užtikrinti tyrimų skaidrumą ir patikimumą.
Atvirojo mokslo idėja realizuojama per įvairias tarpusavyje susijusias veiklas ir
iniciatyvas: atvirąją prieigą (angl. Open Access), atviruosius duomenis
(angl. Open Data), atvirąjį recenzavimą, atvirojo mokslo infrastruktūras ir kt.
Atveriant prieigą prie mokslinių publikacijų ir
mokslinių tyrimų duomenų siekiama:
• naudoti ankstesnių tyrimų rezultatus
(geresnės kokybės rezultatai);
• skatinti bendradarbiavimą ir išvengti
pasikartojančių tyrimų (didesnis
efektyvumas);
• spartinti inovacijas (didesnis progresas);
• įtraukti gyventojus ir visuomenę (didesnis
mokslinių procesų skaidrumas).
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FAIR duomenų principai
Siekiant efektyvesnės mokslinių tyrimų sistemos ir pakartotinio tyrimų
rezultatų panaudojimo, duomenys turėtų būti prieinami pagal FAIR
duomenų principus.
FAIR principai (angl. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) –
duomenys turi būti surandami, prieinami, sąveikūs ir pakartotinai
panaudojami saugioje ir patikimoje aplinkoje, išskyrus atvejus, kai tai
neįmanoma arba nesuderinama su tolesniu mokslinių tyrimų rezultatų
panaudojimu (bendrasis principas – duomenys „kiek įmanoma, atviri,
kiek būtina, uždari“).

Findable – surandami
Accessible – prieinami
Interoperable – sąveikūs
Re-usable – pakartotinai panaudojami
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Mokslinių tyrimų duomenys
Mokslinių tyrimų duomenys – bet kurių mokslo šakų ir krypčių duomenys
arba jų rinkiniai ir kita su moksliniais tyrimais susijusi informacija,
surinkta vykdant stebėjimus, apklausas, atliekant eksperimentus ir kt.
tyrimų metu ir naudojama originalių mokslinių tyrimų rezultatams
patvirtinti. Moksliniais duomenimis gali būti laikomi ne tik skaitmeninio,
bet ir kitokio formato duomenys.
aprašomieji
dokumentai

lentelinės
skaičiuoklės (angl.
spreadsheets)

laboratoriniai
užrašai

lauko tyrimų
užrašai

dienoraščiai

klausimynai

nuorašai

kodų knygelės

garso / vaizdo
įrašai

fotografijos

filmai

bandymų
rezultatai

skaidrės

eksperimentų /
bandymų /
stebėjimų
rezultatai

bandiniai

mėginiai

skaitmeninių
išvesties duomenų
rinkiniai

duomenų bylos

duomenų bazės
turinys (vaizdo,
garso, teksto įrašai,
schemos ir kt.)

modeliai

algoritmai

scenarijai

programinės
įrangos turinys

tyrimų metodikos
ir darbo eigos
procesų diagramos

standartinės darbo
procedūros ir
protokolai
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Mokslinių tyrimų duomenų valdymas
Mokslo duomenų valdymas – duomenų organizavimas ir priežiūra viso
mokslinio tyrimo proceso metu ir jam pasibaigus.
Mokslinių tyrimų duomenų valdymas apima visą duomenų gyvavimo ciklą,
pradedant tyrimo planavimo etapu ir baigiant mokslinio tyrimo / projekto
pabaiga, nuo mokslinių tyrimų duomenų atsarginių kopijų darymo tyrimo
metu iki tinkamo gautų mokslinių tyrimų duomenų teikimo ilgalaikiam
saugojimui bei susijusių aprašomųjų metaduomenų kūrimo jam pasibaigus.
Duomenų valdymas suteikia daug privalumų ne tik jį vykdantiems tyrėjams ir
projektui, bet ir ateities tyrėjams bei plačiajai visuomenei

https://libraryguides.unh.edu/datamanagement
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Mokslinių tyrimų duomenų valdymo privalumai
•

Mažina mokslinių tyrimų duomenų praradimo ir sugadinimo riziką;

•

Leidžia rasti ir gauti duomenis, kai jų prireikia;

•

Sudaro sąlygas pakartotiniam mokslinių tyrimų duomenų naudojimui kituose
moksliniuose tyrimuose, suteikiant galimybę jais dalintis su kitais mokslininkais;

•

Padeda užtikrinti, kad duomenys atitiktų FAIR (surandami, prieinami, sąveikūs,
pakartotinai panaudojami) duomenų principus;

•

Didina mokslinių tyrimų matomumą, cituojamumą;

•

Padeda pasiekti aukščiausios kokybės mokslinių
tyrimų rezultatų;

•

Didina mokslinių tyrimų rezultatų skaidrumą;

•

Plečia daugiadalykio, tarptautinio
bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su verslu
galimybes;

•

Padeda atitikti finansuojančių institucijų ir
leidėjų reikalavimus dėl duomenų prieinamumo /
atvirųjų duomenų (tai netaikoma pagrindus
būtinybę duomenų konfidencialumui dėl
komercinių ar asmens duomenų apsaugos aspektų);

•

Nors pradžioje reikalauja laiko investicijų,
galiausiai sumažina laiko sąnaudas.
8

Kas yra duomenų valdymo planas?
Duomenų valdymo planas (DVP) – tai mokslinių tyrimų projekto duomenų
kaupimo, saugojimo ir jų prieinamumo dokumentas, kuriame nurodoma:
Kas bus daroma projekto
metu ir jam pasibaigus, kad
mokslinių tyrimų
duomenys būtų kaupiami
saugiai ir patikimai?
Kokie standartiniai
metaduomenys bus
naudojami aprašant
duomenis?

Kaip ir kokiomis sąlygomis
duomenys bus prieinami
pakartotiniam naudojimui, jei tik
nėra tam prieštaraujančių teisinių,
etinių ar saugumo priežasčių?

Kaip gauti duomenys
bus tvarkomi ir
atnaujinami?

Kada ir kaip duomenys bus
atveriami kitiems
vartotojams?

Kurie duomenys bus skirti ilgalaikiam,
o kurie – trumpalaikiam saugojimui,
(pastaruoju atveju nurodant, kada ir kaip
duomenys bus sunaikinti)?

Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės (patvirtintos Lietuvos mokslo tarybos 2016 m.
vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2)
Kauno technologijos universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų
nuostatai (patvirtinta Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-236)
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Duomenų valdymo planas
•

Daugelis mokslinius tyrimus finansuojančių institucijų reikalauja, kad pareiškėjai
pateiktų DVP kaip dalį projekto paraiškos, norint įsitikinti, kad duomenų valdymo
aspektai atitinka jų duomenų valdymo politiką, pareiškėjai turi reikiamų žinių apie tinkamą
duomenų valdymą, numatyti tikslai yra pasiekiami, o projekto dalyvių vaidmenys ir
atsakomybė aiškiai apibrėžta.

•

Duomenų valdymas efektyviausias ankstyvajame tyrimo planavimo etape, tačiau
duomenų valdymo planą rengti niekada nevėlu.

Duomenų valdymo planavimas prieš pradedant tyrimą leidžia apsvarstyti ir susitarti
tarpusavyje, ypač jeigu tyrimą vykdo tyrėjų grupė.
• DVP rengimas ir duomenų dokumentavimas viso
mokslinių tyrimų ciklo metu padeda kitiems suprasti,
kaip duomenys tvarkomi ir kaip gali būti
naudojami ateityje.

•

•

DVP rengimas leidžia taupyti laiką ir išteklius,
padeda priimti pagrįstus sprendimus bei išvengti
klaidų ir kaltinimų netinkamai vykdomu mokslu, nes
galima pateikti įrodymų rezultatams ir išvadoms
pagrįsti.

•

DVP yra „gyvas“ dokumentas – projekto eigoje, keičiantis tyrimų eigai, jis gali būti
tikslinamas (numatyta tiek LMT, tiek EK).

•

DVP ilgis skiriasi priklausomai nuo finansuojančių institucijų reikalavimų ir duomenų
kompleksiškumo, tačiau dažniausiai jis sudaro 1-4 puslapius.

https://policycloud.eu/
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Kada reikia rengti duomenų valdymo planus?
V SKYRIUS. ATVIROJI PRIEIGA PRIE DUOMENŲ
21. Projekto, kurio metu bus kaupiami duomenys, vykdytojai paraiškoje pateikia duomenų
valdymo planą. Duomenų valdymo planas projekto eigoje gali būti tikslinamas.
22. Duomenų valdymo planui įgyvendinti projekto laikotarpiu patiriamos išlaidos gali būti
dengiamos Tarybos finansuojamų projektų lėšomis ir numatomos projekto išlaidų sąmatoje.
Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės (patvirtintos Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. vasario 29
d. nutarimu Nr. VIII-2)

III SKYRIUS. MOKSLINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ VALDYMAS IR ATVIROJI PRIEIGA
21. Siekiant užtikrinti sklandų mokslinių tyrimų duomenų ir rezultatų kaupimą, saugojimą ir
atvėrimą talpyklose, planuojant mokslines tiriamąsias veiklas parengiamas duomenų
valdymo planas. Duomenų valdymo planas parengiamas ne vėliau per 6 mėnesius nuo
mokslinių tyrimų ar projekto pradžios.
22. Mokslo projektuose duomenų valdymo planai rengiami ir tikslinami bei duomenų
tvarkymo principai nustatomi atsižvelgiant į institucijų, finansuojančių mokslinius tyrimus,
reikalavimus. Duomenų valdymo planui įgyvendinti reikiamos lėšos numatomos tyrimo išlaidų
sąmatoje ir gali būti dengiamos finansuojančių institucijų lėšomis.
23. Doktorantai pirmaisiais studijų metais, bet ne vėliau kaip iki metinės atestacijos
pradžios, parengia ir Universiteto akademinėje informacinėje sistemoje pateikia duomenų
valdymo planą, kuris yra peržiūrimas ir tvirtinamas doktoranto mokslinio vadovo. Parengtą
duomenų valdymo planą doktorantai turi peržiūrėti ir patikslinti kiekvienos metinės
atestacijos metu.
Kauno technologijos universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų nuostatai
(patvirtinta Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-236)
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Lietuvos mokslo tarybos rekomendacijos dėl
mokslo projektų duomenų valdymo (1)
www.lmt.lt → Mokslo finansavimas → Mokslininkų inicijuoti projektai →
Mokslininkų grupių projektai → Pareiškėjams

Rekomendacijos dėl mokslo ir
sklaidos projektų duomenų
valdymo plano (DVP)
metmenų
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Lietuvos mokslo tarybos rekomendacijos dėl
mokslo projektų duomenų valdymo (2)
Rekomendacijos dėl mokslo ir sklaidos projektų
duomenų valdymo plano (DVP) metmenų

A. DUOMENŲ
RINKIMAS
• 1. Kokius
duomenis
planuojate
rinkti ar
sukurti?

B. DUOMENŲ IR JŲ
ATSARGINIŲ
KOPIJŲ KAUPIMAS
• 2. Kaip duomenys ir
jų atsarginės kopijos
bus kaupiami
projekto metu?
• 3. Kaip užtikrinsite
sukauptų duomenų
saugumą?

C. DUOMENŲ
ATRANKA IR
SAUGOJIMAS
• 4. Kurie
duomenys yra
ilgalaikės vertės
ir turi būti
saugomi?

D. PRIEIGA
PRIE
DUOMENŲ
• 5. Kaip
užtikrinsite
duomenų
prieinamumą ir
galimybę jais
naudotis?

E.
ATSAKOMYBĖ
IR IŠTEKLIAI
• 6. Kam bus
priskirta
atsakomybė už
duomenų
tvarkymą bei
valdymą?
• 7. Kokie
žmogiškieji ir
kiti ištekliai bus
reikalingi
rengiant bei
įgyvendinant
DVP?
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Duomenų valdymas „Horizon 2020“ projektuose (1)
DVP yra pagrindinis tinkamo duomenų valdymo elementas. DVP apibūdina duomenų,
kurie bus surinkti, apdoroti ir (arba) sukurti „Horizontas 2020“ projekto metu,
gyvavimo ciklą. Siekiant, kad tyrimų duomenys būtų randami, prieinami, sąveikūs ir
pakartotinai panaudojami (FAIR), DVP turėtų būti įtraukta informaciją apie:
•
•
•
•
•

tyrimų duomenų tvarkymą projekto metu ir jam pasibaigus;
kokie duomenys bus renkami, apdorojami ir (arba) sukuriami;
kokia metodika ir standartai bus taikomi;
ar duomenimis bus dalijamasi / ar jiems bus suteikta atviroji prieiga;
kaip duomenys bus tvarkomi ir saugojami (ir pasibaigus projektui).
EK duomenų valdymo reglamentai „Horizon 2020“
projektuose

Komisijos rekomendacija (ES) 2018/790 dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo
(EK, 2018-04-25)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0790&from=EN
Atvirosios prieigos reikalavimai mokslinėms publikacijoms ir tyrimų duomenims programos Horizontas 2020
projektuose
H2020 Programme „Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data
in Horizon 2020“ (EK, 2017-03-21):
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
Reikalavimai dėl duomenų valdymo programos Horizontas 2020 projektuose ir FAIR principus atitinkančio DVP
šablonas
H2020 Programme „Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020“ (EK, 2016-07-26)
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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Duomenų valdymas „Horizon 2020“ projektuose (2)
DVP sudėtinės dalys:
1. DUOMENŲ
SUVESTINĖ
•Duomenų
rinkimo
tikslas
•Duomenų ir
projekto tikslų
ryšys
•Duomenų,
kurie bus
kuriami /
renkami, tipai
ir formatai
•Ankstesnių
duomenų
pakartotinis
panaudojimas
•Duomenų
šaltinis
•Tikėtina
duomenų
apimtis
•Duomenų
pritaikomumas ir
naudingumas
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2. FAIR
DUOMENŲ
PRINCIPAI
•Duomenų, įskaitant
metaduomenis,
surandamumas
(metaduomenų
pateikimas, skaitm.
identifikatoriai, pvz.,
DOI, metaduomenų
kūrimo standartai)
•Duomenų atviroji
prieiga (kurie
duomenys bus atviri,
kurie ir dėl kokių
priežasčių – ne,
kokia progr. įranga
bus reikalinga, kur
duomenys bus
talpinami)
•Duomenų
sąveikumas
(duomenų ir
metaduomenų
standartai ir
metodikos)
• Duomenų
pakartotinis
panaudojimas
(licencijos, embargo
laikotarpis, trukmė,
apribojimai ir kt.)

3. IŠTEKLIŲ
PASKIRSTYMAS

• Kaštai, siekiant
duomenų
atitikimo FAIR
duomenų
principams
• Duomenų
valdymo
projekto metu
atsakomybių
paskirstymas
• Išlaidos
ilgalaikiam
duomenų
saugojimui ir
tikėtina to vertė

4. DUOMENŲ
SAUGUMAS

• Duomenų
atkūrimo,
neskelbtinų
duomenų
saugojimo ir
perdavimo
aspektai
• Ar duomenų
ilgalaikiam
saugojimui
pasirinkta
saugumo
reikalavimus
atitinkanti,
sertifikuota
talpykla?

5. ETINIAI
ASPEKTAI
• Etinių aspektų
apžvalga ir
susiję
techniniai
aspektai
• Etiniai ar
teisiniai
aspektai,
galintys
įtakoti
dalijimąsi
duomenimis
(pvz., asmens
duomenys
klausimynuose
)

6. KITA

• Kitos
nacionalinės,
finansuojančių
institucijų,
verslo sektorių,
padalinių ar kt.
procedūros
duomenų
valdymui (jei
taikomos)

Duomenų valdymas „Horizon Europe“ projektuose
•

Ypač akcentuojama mokslinių tyrimų duomenų valdymo ir
DVP rengimo svarba;

•

Projektų, kurių metu kuriami duomenys, vadovai ir tyrėjai
privalo gautus duomenis tvarkyti atsakingai ir remiantis
FAIR principais;
Atviroji prieiga prie tyrimų duomenų vykdoma vadovaujantis principu „kiek įmanoma, atviri,
kiek būtina, uždari“, t. y. dėl atvirosios prieigos prie duomenų gali būti taikomos pagrįstos
išimtys;

•

•

Parengtas DVP turi būti reguliariai tikslinamas ir atnaujinamas;

•

Projekto metu gauti tyrimų duomenys turi būti saugomi patikimoje talpykloje, užtikrinant
atvirąją prieigą (duomenys turi būti pateikiami kaip įmanoma greičiau ir vadovaujantis DVP,
gali būti taikoma papildoma sąlyga duomenis saugoti talpykloje, priklausančioje Europos
atvirojo mokslo debesijai (angl. the European Open Science Cloud, EOSC);

•

Atviriesiems duomenims taikoma Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) CC BY
arba CC 0* (ar analogiška) licencija;

•

Išimtys dėl atvirosios prieigos taikomos tik DVP pateikus tam pagrįstas priežastis;

•

Talpykloje turi būti pateikta informacija apie bet kokius kitus tyrimų rezultatus ir priemones,
reikalingas pakartotiniam duomenų panaudojimui ir jų pagrindimui;

•

Reikalavimai metaduomenims yra tokie patys kaip ir publikacijoms (CC 0 ir nuolatinis
identifikatorius);

•

Išlaidos tyrimų duomenų valdymui gali būti dengiamos projektų lėšomis.

*Tiek CC BY, tiek CC 0 paženklintus objektus galima laisvai ir neribotai naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais, kopijuoti, daryti
pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius, tačiau CC BY atveju galioja turtinės autorių teisės ir privalu nurodyti pradinio objekto autoriaus autorystę, o
CC 0 atveju autorius atsisako visų teisių į paženklintą objektą ir savanoriškai perduoda jį viešajai sričiai.

16

Duomenų valdymo planavimo įrankiai
Rengiant duomenų valdymo planą rekomenduojama naudoti DVP rengimo įrankius,
kurie palengvina plano rengimo procesą.
Duomenų valdymo planavimo įrankių
funkcijos ir privalumai:
•

•

•

•

padeda sukurti, nuolat atnaujinti,
papildyti ir koreguoti įvairias DVP
versijas;

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

DMPTool

teikia šablonus, pagalbą ir
rekomendacijas, kaip parengti
DVP pagal finansuojančių institucijų
reikalavimus;

https://dmptool.org/

DMP Assistant

suteikia galimybę išsaugoti ir
eksportuoti parengtą DVP įvairiais
formatais;

https://assistant.portagenetwork.ca/

leidžia bendradarbiauti su kitais
tyrėjais, rengiant ir (ar)
redaguojant sukurtą DVP, dalintis
juo su kitais.

https://argos.openaire.eu/splash/

Argos

https://globalhealthdatamanagement.tghn.org/
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DVP įrankis: DMPonline
Parengtų viešai prieinamų
DVP pavyzdžiai

https://dmponline.dcc.ac.uk/
Prisijungti /
sukurti paskyrą

Naujo DVP kūrimas

Šablonai DVP kūrimui pagal
konkrečių finansuojančių
institucijų reikalavimus
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Duomenų saugojimas ir atviroji prieiga
V SKYRIUS. ATVIROJI PRIEIGA PRIE DUOMENŲ
20. Projekto vadovas turi užtikrinti projekto įgyvendinimo metu gautų duomenų išsaugojimą
skaitmeniniu formatu, o pasibaigus projektui – perdavimą saugoti institucijai ir (ar) pateikimą
talpyklai. Duomenys turi būti išlaikyti ne trumpiau kaip 5 metus pasibaigus projektui.
23. Duomenys, kurių pagrindu parengtos mokslo publikacijos, turi būti atvirai prieinami tuo pačiu
metu, kaip ir publikacijos. Šie duomenys turi būti prieinami talpyklose ar publikacijų leidėjų
nurodytais kitais būdais, ir susieti su atitinkamomis publikacijomis.
Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės (patvirtintos Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. vasario 29 d.
nutarimu Nr. VIII-2)

III SKYRIUS. MOKSLINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ VALDYMAS IR ATVIROJI PRIEIGA
17. Atviroji prieiga prie mokslinių tyrimų duomenų vykdoma juos talpinant saugoti ir atveriant
atvirosios prieigos mokslinių tyrimų duomenų talpyklose arba atveriant duomenų žurnalus.
19. Viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų duomenys turi būti surandami, prieinami,
sąveikūs ir pakartotinai panaudojami (FAIR principas). Mokslinių tyrimų duomenų atvėrimas sudaro
sąlygas prieiti prie įvairių šaltinių duomenų, taip pat duomenų įvairiuose sektoriuose ir srityse, juos derinti
tarpusavyje ir pakartotinai naudoti mokslininkų bendruomenėse ir ne tik.
20. Siekiant Universitete įgyvendinti FAIR principus, tyrimų / projektų vadovai, pavieniai tyrėjai ar
tyrimus atliekantys doktorantai viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų metu gautus
duomenis išsaugo skaitmeniniu formatu, o baigtų mokslinių tyrimų duomenis kartu su juos
aprašančiais metaduomenimis pateikia FAIR principus atitinkančioje talpykloje.
24. Mokslinių tyrimų duomenis, kuriais remiantis parengtos mokslo publikacijos, rekomenduojama
atverti tuo pačiu metu, kaip ir publikacijas. Šie duomenys turėtų būti prieinami talpyklose ar
publikacijų leidėjų nurodytais kitais būdais ir susieti su atitinkamomis publikacijomis.
Kauno technologijos universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų nuostatai
(patvirtinta Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-236)
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Nuostatų dėl atvirosios prieigos prie mokslinių
tyrimų duomenų taikymo išimtys
V SKYRIUS. ATVIROJI PRIEIGA PRIE DUOMENŲ
24. Projektų vykdytojams, pateikus motyvuotą paaiškinimą, nuostatos dėl atvirosios prieigos prie
duomenų (ar jų dalies) gali būti netaikomos, jeigu:
24.1. duomenys nebuvo gauti projekto įgyvendinimo metu arba mokslo publikacija nėra paremta
originaliais duomenimis, t. y. jie nebuvo surinkti ir (ar) sukurti projekto metu;
24.2. reikia apsaugoti rezultatus, ketinant duomenis panaudoti komercinimo ar pramonės vystymo
tikslais;
24.3. duomenų atvėrimas nesuderinamas su konfidencialumo reikalavimais;
24.4. duomenų atvėrimas prieštarautų asmens duomenų apsaugos reikalavimams;
24.5. duomenų atvėrimas trukdytų pasiekti projekto tikslus;
24.6. yra kitų teisėtų priežasčių neatverti duomenų.
Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės (patvirtintos Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. vasario 29 d.
nutarimu Nr. VIII-2)

III SKYRIUS. MOKSLINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ VALDYMAS IR ATVIROJI PRIEIGA
25. Atvirosios prieigos mokslinių tyrimų duomenims politika taikoma nepažeidžiant intelektinės
nuosavybės teisių, asmens duomenų apsaugos ir konfidencialumo, saugumo ir teisėtų komercinių
interesų, vadovaujantis principu „kiek įmanoma, atviri, kiek būtina, uždari“, todėl nuostatos dėl atvirosios
prieigos prie mokslinių tyrimų duomenų (ar jų dalies) gali būti netaikomos, jeigu:
25.1. reikia apsaugoti rezultatus, ketinant duomenis panaudoti komercinimo ar pramonės vystymo
tikslais;
25.2. duomenų atvėrimas nesuderinamas su konfidencialumo reikalavimais;
25.3. duomenų atvėrimas prieštarautų asmens duomenų apsaugos reikalavimams;
25.4. yra kitų teisėtų priežasčių neatverti duomenų.
Kauno technologijos universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų nuostatai
(patvirtinta Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-236)
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Duomenų talpyklos pasirinkimas (1)
•

Atitinka poreikius: tinkami duomenų saugojimo formatai;

•

Atvira, apribota prieiga arba prieiga pagal pareikalavimą;

•

Suteikia duomenims nuolatinį identifikatorių, pvz. unikalų, nuolatinį skaitmeninį objekto
identifikatorių DOI (angl. Digital Object Identifier);

•

Kaupiami duomenys, juos aprašantys metaduomenys ir įrankiai, užtikrinantys
duomenų atkūrimą;

•

Pateikia rekomendacijas, kaip cituoti įkeltus duomenis;

•

Susieja duomenis su publikacijomis, autoriais, finansavimo šaltinių ar projektų
duomenimis;

•

Turi patikimumą patvirtinančius sertifikatus (CoreTrustSeal, Nestor Seal, ISO 16363).

III SKYRIUS. MOKSLINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ VALDYMAS IR ATVIROJI PRIEIGA
18. Socialinių ir humanitarinių mokslų sričių mokslinių tyrimų duomenų saugojimui
rekomenduojama naudoti nacionalinę talpyklą – LiDa archyvą. Gamtos, technologijos, medicinos ir
sveikatos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslinių tyrimų duomenų saugojimui rekomenduojama
naudoti tarptautines kokybės reikalavimus atitinkančias talpyklas, pvz., Zenodo, DataCite, jeigu
mokslinius tyrimus finansuojanti institucija nenustato kitaip. Duomenų talpyklų sąrašas teikiamas
Duomenų talpyklų registre (http://re3data.org).
Kauno technologijos universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų nuostatai
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Duomenų talpyklos pasirinkimas (2)
Lietuvos
institucinės mokslo
duomenų talpyklos

Multidisciplininės
duomenų talpyklos
• DataCite

• Nacionalinis
atviros prieigos
mokslinių tyrimų
duomenų archyvas
MIDAS

Duomenų talpyklų
registras
• re3data.org

• FigShare
• Zenodo

re3data.org registre
užregistruotos 5
lietuviškos duomenų
talpyklos.

• Dataverse
• Dryad

• Lietuvos HSM
duomenų archyvas
LiDA

• Mendeley
Data
• Datahub
• DANS
• EUDAT

Daugiau informacijos:
https://www.openaire.eu/
opendatapilot-repository
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Duomenų talpykla Zenodo

Zenodo talpyklos privalumai:
•

Visų disciplinų mokslinių tyrimų
duomenų ilgalaikis saugojimas;

•

Nemokamas talpinimas ir prieiga;

•

Galimybė įkelti iki 50 GB duomenų;

•

Kiekvienam duomenų įkėlimui
suteikiamas unikalus, nuolatinis
skaitmeninis objekto identifikatorius
DOI (angl. Digital Object Identifier);

•

Finansuojama Europos Komisijos;

•

Visi įkelti mokslinių tyrimų rezultatai
susiejami su konkrečiais H2020
projektais bei Europos mokslinių
tyrimų atvirosios prieigos infrastruktūra
OpenAIRE ir EK portalu;

•

Galima kurti ir koordinuoti tyrėjų
grupės ar projekto tyrimų rezultatus.
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Daugiau informacijos galite rasti:

Mokymų kursas
„Efektyvus
elektroninių mokslo
informacijos
išteklių
naudojimas“
8 modulis –
Atviroji prieiga prie
mokslo duomenų ir
publikacijų

Elsevier Research
Academy

CESSDA training
webinarai:
https://www.cessda.
eu/Training/Trainin
gResources/Researc
h-DataManagement

DataONE
Education
Modules

Science Europe.
Practical Guide to
the International
Alignment of
Research Data
Management
Gairėse pateikiami
pagrindiniai DVP
reikalavimai,
patikimų duomenų
talpyklų
pasirinkimo
kriterijai, patarimai
tyrėjams
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Pagalba ir
individualios
konsultacijos
mokslinių
tyrimų
duomenų
valdymo planų
rengimo ir kt.
klausimais
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