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darbības jautājumiem ir autortiesības, tāpēc 26.oktobrī
norisinājās diskusija “Brīva pieeja zinātniskajai informācijai un autortiesības”, ko vadīja LU Juridiskās fakultātes
MFLUPST.ǋSDJT,SǼNJǬÝi0QFO"DDFTTwOFEǖǦVOPTMǖE[B
starptautisks seminārs “Institucionālais repozitārijs pētniecības attīstībai un zinātniskās informācijas pieejamībai”, kas 28.oktobrī pulcēja vairāk nekā 50 dalībniekus.1
“Open Access” kustības mērķis ir veicināt brīvpieeju
elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā
vidē. Lai atbalstītu “Open Access”kustību Latvijā, LUB piedalās vairākos projektos: “Elektroniskā informācija bibliotēkām” (Electronic Information for Libraries, EIFL, http://
www.eifl.net), “Informācija par Open Access kustību un
resursiem Latvijas Universitātē” (http://www.lu.lv/biblioteka/projekti/openaccess) un “OpenAIRE” (http://www.
openaire.eu). LUB ir “OpenAIRE” projekta pārstāve Latvijā
un darbojas kā nacionālais “Open Access” informācijas
dienests (http://www.lu.lv/biblioteka/projekti/openaire).
LU ir Eiropas Savienības izglītības un pētniecības tīkla ENCES (European Network for Copyright in Support of
Education and Science, http://www.ences.eu) dalībniece, kurš arī atbalsta informācijas brīvpieeju izglītībā un

Starptautiskās “Open Access” nedēļas ietvaros (http://
www.openaccessweek.org), kas 2011.gadā norisinājās
no 24. līdz 30.oktobrim, Latvijas Universitātes bibliotēka
(LUB) aicināja piedalīties vairākos pasākumos, tajā skaitā starptautiskā “Open Access” kustībai veltītā seminārā.
LUB “Open Access” kustības popularizēšanā darbojas jau
vairākus gadus, un semināru, kas iepazīstina ar “Open
Access” aktualitātēm, organizēja trešo reizi. Taču šogad
tas nebija vienīgais “Open Access” nedēļas pasākums.
Nozīmīga “Open Access” kustības sastāvdaļa un viens
no zinātniskās informācijas brīvpieejas publicēšanas
veidiem ir institucionālie repozitāriji, kuru veidošana
Latvijā aizsākusies pavisam nesen. Pirmās iestādes,
kam tapuši savi institucionālie repozitāriji, ir Latvijas
Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB). Līdz ar to īpaša uzmanība 2011.gada “Open Access” nedēļā tika pievērsta
tieši institucionālajiem repozitārijiem un to problemātikai — 25.oktobrī notika LU, RTU un LNB speciālistu
diskusija, kur bez pieredzes apmaiņas tika runāts arī par
iespējamo sadarbību institucionālo repozitāriju veidošanā. Viens no svarīgākajiem institucionālā repozitārija
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pētniecībā. Lai informētu sabiedrību par “Open Access”
kustību un tās iespējām, LU portāla LUB sadaļā izveidota
atsevišķa rubrika, kas veltīta “Open Access” jautājumiem:
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/open-access. Informācija par brīvpieejas elektroniskajiem resursiem (e-žurnālu un e-grāmatu datubāzēm, repozitārijiem, zinātniskās
informācijas meklētājiem u.c.) pieejama LU portāla LUB
sadaļā “Brīvpieejas e-resursi”: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/brivpieejas-e-resursi.

kopš tās pirmsākumiem: “Open Access” saturs tiešsaistes
režīmā pieejams jebkurā vietā un laikā, zinātniskos pilntekstus var lasīt, lejupielādēt, kopēt, drukāt un izmantot
jebkurā citā legālā veidā bez finansiāliem, tiesiskiem vai
tehniskiem ierobežojumiem (vienīgais noteikums — lietotājiem ir jāsaglabā darba integritāte, norādot citētā
darba autoru).
Ir divi “Open Access” resursu veidi — brīvpieejas
žurnāli un brīvpieejas arhīvi jeb repozitāriji (repository).
Abi virzieni tiek piedāvāti kā alternatīva tradicionālajam
“Open Access” teorētiskie aspekti
publikācijas ceļam, kas nereti rada atsevišķus paradoksus, piemēram, lai piekļūtu kolēģu, darbinieku vai pat
Ieskatu “Open Access” teorētiskajās nostādnēs semi- savām publikācijām, ir jāmaksā. Nozīmīga “Open Access”
nāra dalībniekiem sniedza LUB Informācijas un biblio- aktivitāte ir pašarhivēšanās (selfarchiving), kad pētījuma
grāfijas nodaļas bibliotekāre Sanita Malēja.2 Savā pre- autors savu darbu publicē bez izdevēja pastarpinājuzentācijā viņa definēja, ka “Open Access” ir kustība par ma. Tas gan iespējams tikai brīvpieejas repozitārijos, jo
brīvu (bezmaksas), tūlītēju un pastāvīgu tiešsaistes “Open Access” žurnālu izdošana tiek organizēta līdzīgi
pieeju pilnteksta zinātniskajiem materiāliem tīmek- parastajiem iespiestajiem un e-žurnāliem — raksti tiek
lī jebkuram lietotājam. “Open Access” jeb brīvpieejas rediģēti un recenzēti (peer-review), atšķirīga ir tikai to
kustība radās 20.gadsimta 80.gadu beigās, kad sāka finansiālā politika un pieejas nodrošināšana. “Open Acparādīties pirmie tiešsaistes brīvpieejas žurnāli. 1991. cess” žurnālu izdošana tiek finansēta no dažāda veida
gadā tika izveidots pirmais nozaru repozitārijs “arXiv”, pakalpojumiem un dalības maksām, tāpat pētījumu
kura mērķis bija nodrošināt bezmaksas pieeju sistema- publicēšana brīvpieejā bieži tiek iekļauta pētniecības
tizētām zinātniskajām publikācijām fizikas nozarē. 1997. finansēšanas izmaksās. “Open Access” neizslēdz iespēju
gadā pēc tāda paša parauga tika izveidots brīvpieejas publicēties arī tradicionāli, taču padara publikāciju pieEJHJUǋMBJTBSIǟWTi1VC.FEwLBTJFUWǖSBUJFÝTBJTUFTSFTVS- ejamāku. Plašu apkopotu informāciju par “Open Access”
TVTNFEJDǟOǋ.ǼTEJFOǋTi0QFO"DDFTTwSFTVSTVLSǋKVNJ žurnāliem un meklēšanas iespējas tajos sk. Directory of
aptver visas zinātņu nozares un ir vērtējami kā nozīmīgs Open Access Journals (DOAJ, http://www.doaj.org).
informācijas avots izglītībā un pētniecībā. “Open Access”
“Open Access” repozitāriji ir brīvpieejas arhīvi, kuros
resursi ir nozīmīgi īpaši tādēļ, ka, pieaugot iespieddarbu elektroniskā formā tiek deponēta, saglabāta un izplatīta
un autorizēto elektronisko resursu cenām, var tikt iero- zinātniskā informācija. Repozitāriji satur zinātnisko pubbežota informācijas pieejamība. Aptuveni 90% zinātnis- likāciju elektroniskās versijas un nodrošina brīvu to pieko žurnālu ir lasāmi tiešsaistē, taču lielākajai daļai piekļu- ejamību. “Open Access” repozitārijus iedala institucionāve iespējama, tikai tos abonējot. Lai veicinātu zinātnis- lajos un nozaru repozitārijos. Nozaru un daudznozaru
kās informācijas brīvu pieejamību, vairākas zinātniskās repozitārijos tiek iekļauti vairāku institūciju resursi dažāinstitūcijas, zinātnisko pētījumu finansētāji, augstākās dās zinātņu nozarēs, kamēr institucionālais repozitārijs
izglītības iestādes, kā arī atsevišķi zinātnieki atbalsta ir vienas institūcijas intelektuālās produkcijas digitālais
“Open Access” nostādnes. 2001.gada decembrī Buda- arhīvs, kur šī produkcija tiek ne tikai apkopota, bet arī ir
peštā notika Atvērtās sabiedrības institūta (Open Society nodrošināta tās ilglaicīga saglabāšana, pieejamība un
Institute, šobrīd — Open Society Foundations) organizēta pārvaldība. Repozitārija izveide neprasa lielu finansiālu
konference. Tajā tika pieņemta “Open Access” definīcija ieguldījumu, daudz darba sagādā repozitārija attīstīšaun pamatnostādnes (Budapest Open Access Initiative, na, pilnveidošana un pārvaldība. Brīvpieejas repozitāriju
http://www.soros.org/openaccess), kas publicētas 2002. izveidē pārsvarā tiek izmantota bezmaksas programmaHBEB GFCSVǋSǟ HBEB BQSǟMǟ "47  .FSJMFOEBT ÝUBUB tūra: “DSpace” (http://www.dspace.org), “Fedora” (http://
pilsētā Čevičeisā (Chevy Chase), tika sarīkota tikšanās, ko fedoraproject.org/en), “EPrints” (http://www.eprints.org/
organizēja Hovarda Hjūsa medicīnas institūts (Howard software), “Bepress” (http://www.bepress.com), “Invenio”
Hughes Medical Institute). Sapulcē tika pieņemtas un tā (http://invenio-software.org) u.c. Institucionālo repozitāpaša gada jūnijā publicētas brīvpieejas informācijas no- riju izveide notiek trīs posmos: 1) plānošana, kas ietver
drošināšanas nostādnes Bethesda Statement on Open situācijas izpēti, pieredzes apmaiņu, stratēģijas izstrādi;
Access Publishing (http://www.earlham.edu/~peters/fos/ 2) īstenošana, kuras pamatā ir izvēlētais tehniskais risibethesda.htm). 2003.gada oktobrī Berlīnē notika brīvpie- nājums; 3) uzturēšana, kas bez tehniskās un saturiskās
ejas informācijai veltīta konference, kurā tika pieņemta pilnveidošanas ietver arī mārketingu, aizstāvību un koBerlīnes deklarācija (Berlin Declaration on Open Access to ordinēšanu. Plānošanas etapā ir svarīgi apzināt, izvēlēKnowledge in the Sciences and Humanities, http://oa.mpg. ties un noteikt gan visus tehniskos un saturiskos, gan
de/berlin-prozess/berliner-erklarung). Izveidojot abrevia- tiesiskos un organizatoriskos jautājumus, piemēram, retūru no visu trīs dokumentu pirmajiem burtiem, šīs no- pozitārija saturisko dažādību un struktūru, pieļaujamos
stādnes saīsināti tiek sauktas par “BBB definīciju” (BBB de- dokumentu formātus, potenciālo autoru loku, metadatu
finition). Svarīgākais, ka kustības būtība — “brīva pieeja standartus, materiālu integrēšanu citos elektroniskajos
un neierobežota izmantošana” — palikusi nemainīga resursos. Uzmanība pievēršama arī publicējamo mate-
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arvien vairāk tiek akceptēts viedoklis, ka tikpat svarīgi kā
veikt pētniecisko darbu, ir tas, lai pētījuma rezultāti būtu
visiem pieejami — aizvien vairāk tiek uzsvērta prasība
pētījumu rezultātus publicēt brīvpieejā tiešsaistē. Arī Eiropas Savienībā (ES) zinātniskās informācijas izplatīšanai
brīvpieejā tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība — ir ieviesta nostādne, ka Eiropas Komisijas (EK) finansēto pētniecības projektu publikācijas noteiktās zinātņu nozarēs
publicējamas brīvpieejā, tādējādi darot tās pieejamas
pēc iespējas plašākam lietotāju lokam. Šis noteikums
izvirzīts Eiropas Pētniecības padomes (European Research Council, ERC) “Open Access” vadlīnijās (ERC Scientific
Council Guidelines for Open Access)3 un EK 7.ietvara programmas “Open Access” nostādnēs (Open Access Pilot in
FP7)4. 2007.gada 17.decembrī ERC izdeva “Open Access”
vadlīnijas un noteica, ka visas recenzētās publikācijas,
kas veidotas ERC pētniecības projektu ietvaros, jādeponē atbilstošā institucionālajā vai nozaru repozitārijā, kur
pēc iespējas ātrāk tām nodrošināma brīvpieeja. 2008.
gada 20.augustā5 tika pieņemts īpašs līguma noteikums
Nr.39, kas tika iekļauts visos EK 7.ietvara programmas
grantu līgumos, kuri noteiktās zinātņu nozarēs parakstīti pēc 2008.gada 20.augusta. Noteikums paredz, ka
grantu saņēmēji deponē publicētu recenzētu zinātnisko
rakstu elektroniskās versijas institucionālajā vai nozaru
repozitārijā. Pētniekiem jādeponē savas publikācijas
pēc akceptēšanas publicēšanai un jādara tās brīvi pieLUB Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenā bibliotekāre, “Open Access” speciāliste Sandra
Ranka prezentē LUB sagatavoto bukletu par “Open Access” kustību (Toma Grīnberga foto)

ejamas 6 vai 12 mēnešu laikā pēc publicēšanas atkarībā
no zinātņu nozares.6
Lai atbalstītu EK 7.ietvara programmas “Open Access” nostādņu un ERC “Open Access” vadlīniju ieviešanu un palīdzētu pētniekiem izpildīt šīs ES prasības, kopš
2009.gada tiek īstenots EK 7.ietvara programmas projekts “OpenAIRE” (Open Access Infrastructure for Research
in Europe), ar kuru semināra dalībniekus iepazīstināja tā
Latvijas koordinatore, LUB Informācijas un bibliogrāfijas
nodaļas galvenā bibliotekāre Sandra Ranka. Projekta
galvenais mērķis ir veicināt brīvpieejas piekļuvi informācijas resursiem Eiropas akadēmiskajā un zinātniskajā
vidē. Projekts ilgs līdz 2012.gadam, un tā ietvaros ir izveidots “OpenAIRE” portāls un Eiropas mēroga repozitāriju
tīkla struktūra, caur kuru pētnieki var ievietot savas pub-

Projekts “OpenAIRE” — brīvpieejas
informācijas veicinātājs Eiropā
Viena no “Open Access” kustības atbalstītāju galvenajām nostādnēm ir — sabiedrības finansētas pētniecības rezultātiem jābūt brīvi pieejamiem. Pētījumu
finansētāju, akadēmisko un zinātnisko institūciju vidū
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riālu kvalitātei, autortiesību aizsardzībai, personāla (īpaši
mācībspēku un zinātnieku) informētībai un motivācijai.
Publikāciju deponēšana institucionālajos repozitārijos
ir vienkārša, to var veikt pats raksta autors, aizpildot reģistrācijas formu, pievienojot metadatus un pilnteksta
datni. Institucionālajos repozitārijos tradicionāli iekļauj
dažādus zinātniskos un mācību materiālus: rakstus
(recenzētus, nerecenzētus, publicētus, nepublicētus),
disertācijas un promocijas darbus, konferenču materiālus, prezentācijas, monogrāfijas vai to daļas, mācību un
darba materiālus, pētniecības atskaites, institūcijas administratīvos dokumentus u.c. Tik daudzveidīga resursu
klāsta gadījumā ieteicams pārdomāt repozitārija struktūru un materiālu līdzsvarošanu — lai blakus zinātniskai
publikācijai esoša mācību lekcija nepazemina pirmās
vērtību lietotāju acīs. Institucionālie repozitāriji paredzēti brīvpieejas informācijas izplatīšanai, taču atsevišķu
tiesisko ierobežojumu un institūcijas noteikumu dēļ dažiem materiāliem iespējams noteikt pieeju tikai autorizētiem lietotājiem.
Jāatgādina, ka repozitāriji nevis aizstāj, bet papildina esošo publicēšanās sistēmu zinātniskajos žurnālos.
Pētnieki var deponēt zinātnisku rakstu gala versiju kopijas institucionālajā repozitārijā, vienlaikus publicējoties
tradicionālajā iespiestajā vai elektroniskajā žurnālā. Protams, deponēt rakstus institucionālajā repozitārijā drīkst
tikai saskaņā ar izdevēja un autora līgumā noteiktajiem
autortiesību nosacījumiem. Tāpēc, slēdzot līgumu ar
zinātnisko žurnālu izdevējiem, pievēršama uzmanība
izdevēju nosacījumiem par autora tiesībām sava darba
turpmākā izmantošanā. Izdevēju attieksme ir atšķirīga,
tomēr vairums izdevēju atļauj deponēt institucionālajā
repozitārijā kādu no zinātniskā raksta versijām, piemēram, autora versiju pēc recenzēšanas. Diskutējams ir
jautājums par to, vai uz repozitārijiem attiecināms obligātais eksemplārs. Protams, iestādes vadība var izdot
rīkojumu par obligātā eksemplāra deponēšanu institūcijas repozitārijā visiem pētījumiem, kas tapuši par iestādes naudu, taču tas nekādā gadījumā nedrīkst kļūt par
represīvu mehānismu.
Dažas tīmekļa vietnes, kur apkopota informācija par
“Open Access” repozitārijiem:
• Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR,
http://www.opendoar.org);
• Registry of Open Access Repositories (ROAR, http://roar.
eprints.org);
• Digital Repository Research Infrastructure Vision for
European Research (DRIVER, http://www.driver-repository.eu);
• Confederation of Open Access Repositories (COAR,
http://www.coar-repositories.org).
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likācijas brīvpieejā. Projektā piedalās 38 dalībnieki no 27
Eiropas valstīm. Projekta reģionālais pārstāvis Latvijā ir
LUB, kas pārstāv un reprezentē projektu Latvijā, kā arī
sadarbojas ar citiem projekta dalībniekiem.
“OpenAIRE” portāla infrastruktūra veidota uz Eiropas “Open Access” repozitāriju tīkla (DRIVER) pamata
un piedāvā publikāciju deponēšanas iespējas kādā no
repozitārijiem, kas savietojami ar “OpenAIRE” un DRIVER
vadlīnijām. Ja nav iespējams atrast atbilstošu institucionālo vai nozaru repozitāriju, pētnieks var deponēt savu
rakstu “OpenAIRE” portālā, kas vienlaikus ir arī repozitārijs. Lai regulētu autortiesības, publikācijas autors slēdz
papildvienošanos pie līguma ar izdevniecību par publikācijas ievietošanu repozitārijā. Vairumā gadījumu zinātnisko žurnālu izdevēji ļauj zinātniekiem deponēt rakstus
“Open Access” repozitārijos. Jāpiebilst, ka zināmā mērā
izdevēju attieksmes maiņu noteikusi ietekmīgo pētījumu finansētāju pozitīvā attieksme pret “Open Access”,
piemēram, minētās ES nostādnes. Protams, izdevniecība
var atteikties šādu līgumu parakstīt. Autoram tad tiek ieteikts meklēt citu izdevēju. Tas var šķist neticami, taču ir
gadījumi, kad noteikumus tomēr var diktēt autors, nevis
izdevējs, proti, ne tikai autors var zaudēt publicēšanās
iespēju kādā prominentā žurnālā, bet arī izdevniecība
var zaudēt prominentus autorus.

“Open Access” repozitāriji Latvijā
Lai veicinātu LU intelektuālo sasniegumu apkopošanu un popularizēšanu, LUB sadarbībā ar LU Informācijas
tehnoloģiju departamentu izveidojusi LU e-resursu repozitāriju (https://dspace.lu.lv/dspace). Par LUB ieguldīto
darbu LU e-resursu repozitārija izveidē un tā nākotnes
iecerēm semināra dalībnieki varēja uzzināt no LUB sistēmbibliotekāres Ilgas Rampānes priekšlasījuma. LU
e-resursu repozitārija mērķis ir nodrošināt LU zinātnisko
un intelektuālo sasniegumu apkopošanu, saglabāšanu
un pieejamību. Repozitārijā paredzēts ievietot un padarīt publiski pieejamas LU mācībspēku un pētnieku publikācijas digitālā formātā: rakstus, promocijas darbus un
to kopsavilkumus, konferenču, semināru materiālus,
pētījumu un projektu atskaites, attēlus un citus dokumentus. LU e-resursu repozitārija izveide noritēja divos
posmos: 1) izpētes posms, kad laikā no 2009. līdz 2010.
gadam notika dažādu akadēmisko institūciju institucionālo repozitāriju izpēte un pieredzes apzināšana; 2) izveides posms, kurš visintensīvāk noritēja, sākoties 2011.
gadam: tika veikta izvēlētās “DSpace” programmatūras
ieviešana, izveidota “Pamācība dokumentu ievietošanai
LU e-resursu repozitārijā”, izdots LU rektora rīkojums “Par
Latvijas Universitātes institucionālā repozitārija izveidi”,
izveidota repozitārija struktūra un uzsākta darbu deponēšana. Protams, resursu deponēšana var notikt tikai
ar darba autora atļauju. Kolekcijas ietvaros publikācijas
pievieno gan autori, gan autortiesību īpašnieki, gan universitātes struktūrvienības, kurām šādas tiesības ir deleģētas. Piemēram, struktūrvienību publikācijas deponē
attiecīgās struktūrvienības, bet LUB — disertācijas, LU
Rakstus u.tml. materiālus. Lai nodrošinātu repozitārija

satura kvalitātes kontroli, deponējot zinātnisko darbu,
jānorāda, kāda darba versija tiek ievietota (recenzēts
raksts, autora versija pēc recenzēšanas, nerecenzēts
darbs, prezentācija u.c.). Jāpiebilst, ka LU e-resursu repozitārijā pārsvarā tiek ievietotas publicētu rakstu kopijas
vai nepublicēti materiāli, piemēram, pelēkā literatūra.
Repozitārijs kā dokumentu pirmpublicēšanas vieta tiek
izmantots ļoti retos gadījumos. LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju digitalizēšanu kopš 2009.gada beigām
veic LUB Digitalizācijas grupa, digitalizētās disertācijas
LU e-resursu repozitārijā tiek ievietotas no 2011.gada.
Uz “DSpace” programmatūras bāzes veidots arī LNB
akadēmiskais repozitārijs “Academia” (http://academia.
lndb.lv), kas ir daļa no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonica”. Par šo brīvpieejas tiešsaistes resursu
semināra dalībniekus informēja LNB Digitālās bibliotēkas nodaļas vadītājs Uldis Zariņš. LNB repozitārijs izveidots 2010.gada decembrī, un tā galvenais mērķis ir LNB
veidotā satura publicēšana un pieejamības nodrošināšana. Šobrīd repozitārija saturu veido trīs pamatkolekcijas: projekta “EuropeanaTravel” ietvaros tapusī kolekcija
“Ceļi tuvi, ceļi tāli”; LNB konferenču, semināru un sanāksmju materiāli; LNB publikācijas. Perspektīvā iecerēts LNB
repozitārijā ievietot visus LNB veidotos un izdotos izdevumus. Runājot par repozitārija nākotni, iecerēts neaprobežoties tikai ar LNB materiāliem — U.Zariņš norādīja, ka LNB ir gatava ļaut izmantot savu kapacitāti citām
Latvijas zinātnes un izglītības institūcijām. Tas, ko varētu
piedāvāt LNB, ir infrastruktūras un metodiskais pakalpojums iestādēm, kam nav resursu vai kompetences, lai
izveidotu savu repozitāriju, kā arī resursu agregācija jau
izveidotajiem repozitārijiem. Sadarbības partneri būtu
atbrīvoti no savas infrastruktūras uzturēšanas, taču atbildība par ievietoto saturu (gan saturiskā, gan juridiskā)
pilnībā jāuzņemas tikai un vienīgi institūcijai, kam šie
resursi pieder.
Ar pieredzi, kas gūta, veidojot RTU institucionālo repozitāriju (https://ortus.rtu.lv/science), iepazīstināja RTU
Informācijas tehnoloģijas dienesta pārstāve Ludmila
Peņicina. Paši tā izstrādātāji šo resursu gan sauc par RTU
publikāciju reģistru, taču tas pilnībā atbilst “Open Access” repozitārija statusam un ir reģistrēts tādos “Open
Access” portālos kā OpenDOAR, ROAR un citos. 2008.
gadā izveidotais RTU publikāciju reģistrs ir tapis uz lokāli
izstrādātas datubāzes pamata, un sākumā bija pieejams
tikai RTU darbiniekiem un studentiem RTU portālā “ORTUS”. 2010.gadā tika ieviesta reģistra publiskā saskarne,
kas ikvienam lietotājam pieejama no RTU tīmekļa vietnes. RTU publikāciju reģistra izstrādē piedalījās RTU Zinātniskā bibliotēka, RTU Zinātņu prorektora dienests un
RTU Informācijas tehnoloģijas dienests. Datu struktūrai
tika izvēlēts ES rekomendētais CERIF standarts (Common European Research Information Format, http://www.
eurocris.org). Reģistra izmantošana notiek divos līmeņos: RTU administrācijai, akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, kā arī studentiem paredzēta reģistra
autorizētā daļa, bet pārējai sabiedrībai — publiskā daļa.
Autorizētajā daļā pieejams RTU intelektuālais sniegums
publikāciju, promocijas darbu, patentu un atskaišu vei-
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nav tikai autortiesību aizstāvji. Zinātnieku vērtēšana notiek pēc publikācijām prestižos izdevumos. Diemžēl šie
izdevumi nav “Open Access” izdevumi... Ja zinātniekam
jāizvērtē, kur publicēties, izvēle būs par labu prestižajiem izdevumiem, atzina J.Borzovs. Pamazām gan rodas
kompromisi, piemēram, embargo periods, kad izdevēji
pēc noteikta aizlieguma laika ļauj materiālu publicēt arī
brīvpieejā. “Open Access” kustības pieņemšana notiek
lēni ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, uzsvēra LUB
Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenā bibliotekāre, “Open Access” speciāliste Sandra Ranka. Protams,
tas, ka “Open Access” iniciatīva nav iekļauta zinātniskās
darbības kritērijos, pamatprincipos un likumdošanā, ir
ievērojams kavēklis brīvpieejas resursu attīstībai. Latvijā J.Borzova ieteikto “Open Access” leģitimizāciju un
juridisko nostiprināšanu RTU Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece, Latvijas Akadēmisko
bibliotēku asociācijas Valdes priekšsēdētāja Sarmīte Krauze augstskolu līmenī ieteica virzīt caur
Latvijas Rektoru padomi. Otrs kritērijs, pēc kura
vērtē pētnieku zinātnisko darbību, ir citējamība.
Diemžēl “Open Access” repozitārijos publikācijas
citējamībai izsekot nav iespējams. Ir dažas datubāzes, kas nodrošina citējamības apskati. Iespē-

darbiniekus, RTU zinātņu prorektors izdeva rīkojumu par publikāciju reģistrēšanu. Publikāciju
ievietošana RTU publikāciju reģistrā nav obligāta, taču atbilstoši tam, cik aktīvi RTU publikāciju
reģistrā tiek reģistrētas publikācijas, attiecīgais
zinātnieks saņem RTU finansējumu savai zinātniskajai darbībai.

Galvenās problēmas un to
risinājumi
LU, RTU un LNB speciālistu diskusijā tika apspriestas
galvenās brīvpieejas resursu problēmas, iespējamie to
risināšanas varianti, kā arī potenciālā rīcība, lai veicinātu
institucionālo repozitāriju darbību Latvijā. LU profesors,
Datorikas fakultātes dekāns Juris Borzovs norādīja, ka
Latvijā Zinātniskās darbības likums ir pretrunā ar Autortiesību likumu. Piemēram, zinātnieka pienākums ir
informēt sabiedrību par savu zinātnisko pētījumu rezultātiem, kā arī popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas (6.pants). Tāpat informācija par zinātniskajiem pētījumiem, kas finansēti no valsts vai pašvaldības budžeta,
ir atklāta, un par šādu zinātnisko pētījumu atbildīgajai
institūcijai jānodrošina pētījumu rezultātu vispārēja pieejamība (9.pants). Šie noteikumi ir pilnīgā pretrunā ar
Autortiesību likumā izvirzītajām neierobežotajām autora
tiesībām uz viņa radīto darbu. Ne visi piekrīt, ka zinātnes
misija ir veidot, uzkrāt zināšanas un tās izplatīt, turklāt tie

jams, ka arī “Open Access” repozitāriji var uz tām pieteikties, sasniegt to uzstādītos kritērijus un uzrādīt tur savu
publikāciju citējamību, taču tās ir ļoti dārgas datubāzes
un tām nav individuālo abonementu, proti, datubāzi var
abonēt tikai institūcijas vai organizācijas.
Tā kā Latvijā ir tradīcija katrai augstskolai izdot savus
rakstu krājumus, nevis kopējus izdevumus pa nozarēm,
institucionālā repozitārija veidošanā nepieciešama cieša
sadarbība ar augstskolas izdevniecību. LU Akadēmiskā
apgāda pārstāvji diskusijā pauda neizpratni — daudzas
LU fakultātes veido prestižus, citējamus izdevumus,
taču nav skaidrības par to, kurš tos ievieto repozitārijā:
autors, fakultāte vai izdevējs. Daudzi LU Akadēmiskā
apgāda izdevumi, tajā skaitā LU Zinātnisko rakstu pilnteksti, ir pieejami LU portālā. Vai situācija, kad vienu un
to pašu izdevumu atsevišķas LU struktūrvienības ievieto dažādos resursos, nav neapdomīga iestādes resursu
izšķērdība, kas turklāt liecina par totālu komunikācijas
trūkumu institūcijas iekšienē? Lai neveidotos šādi pār-
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dā. Reģistrā tiek ievietotas gan publikācijas zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos, gan monogrāfijas
un mācību izdevumi. Publiskajā saskarnē sabiedrībai
brīvi pieejami RTU pētnieku publikāciju metadati un
promocijas darbu kopsavilkumi, kā arī RTU Zinātnisko
rakstu pilnteksti. Promocijas darbu pilnteksti no publiskās saskarnes pieejami tikai tiem darbiem, kuru autori
tam piekrituši. RTU publikāciju reģistra administrēšana
ir stingri noteikta: Informācijas tehnoloģijas dienests
nodrošina reģistra tehnisko risinājumu, zinātnieki paši
reģistrē savas publikācijas un patentus, Zinātņu prorektora dienests reģistrē RTU Zinātnisko rakstu izdevumus
un to publikācijas, RTU Zinātniskā bibliotēka atbild par
datu kvalitāti. Jāpiebilst, ka arī RTU zinātnieki sākumā
nebija pārāk aktīvi savu darbu ievietotāji. Lai motivētu
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pratumi, veidojot repozitāriju, tomēr uzrunājami visi
potenciālie partneri. Precīzi nosakāma arī repozitārija resursu administrēšana. Tas, ka autori savus darbus repozitārijā deponē paši, ir apsveicami, taču par spīti obligāti
aizpildāmajām formām autoru sniegtā informācija bieži
vien nav pilnīga. Obligāti jābūt speciālistam, kas kontrolē un pārvalda ievietoto informāciju.
Vēl viena problēma ir zinātnieku neatsaucība, piemēram, LU pētnieki ļoti pasīvi ievieto savas publikācijas
LU e-resursu repozitārijā. Šādā gadījumā lieti noderētu
RTU pieredze — zinātņu prorektora rīkojums, ka zinātnisko finansējumu katrs saņem pēc tā, cik publikācijas
ievieto publikāciju reģistrā. Divu gadu laikā pēc šī rīkojuma RTU publikāciju reģistrā ievietoto publikāciju skaits
ievērojami pieauga. Ja tomēr publikāciju ievietošanu
institucionālajā repozitārijā vēlas veidot uz brīvprātības
pamata, nepieciešama intensīvāka informēšanas un
mudināšanas kampaņa. Pētniekiem joprojām prestižāka
šķiet publicēšanās prominentos žurnālos. Jāpārliecina,
ka citējamība iespējama arī no “Open Access” resursiem,
piemēram, zinātnieks izlasa publikāciju “Open Access”
repozitārijā, citē to žurnālā, kas iekļauts citējamības datubāzē, un jūs jau esat citēts!
Diskusijā tika apspriesta arī iespējamā Latvijas institucionālo repozitāriju sadarbība resursu kopīgošanā.
Risinājums varētu būt apvienotais repozitārijs, kas nodrošinātu vienotu meklēšanas platformu visos repozitārijos. Kā atzina LNB Digitālās bibliotēkas nodaļas vadītājs
Uldis Zariņš, par šādu apvienoto repozitāriju varētu izvirzīt LNB repozitāriju “Academia”. Tā būtu nevis resursu
centralizācija, bet agregēšana — katra iestāde turpinātu
veidot savu institucionālo repozitāriju, taču no repozitārija “Academia” tiktu dotas saites gan uz LU, gan RTU repozitāriju materiāliem. Vajadzīgas tikai dažas tehniskas
korekcijas un vienota metadatu metodoloģija, piebilda
U.Zariņš.

KJFN.,OPUFJLVNJFN JSJ[EPUT-63ǟLPKVNT/SOP
31.03.2010. “Par promocijas darbu, kopsavilkumu un to
elektroniskās versijas iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtību”. Uz šī rīkojuma bāzes izdoto Noteikumu
8.punkts pieprasa, lai LU Akadēmiskais departaments
nodrošinātu promocijas darbu publisku pieejamību LU
portālā. Būtībā šie Noteikumi piespiež autoru nodot
promocijas darba autortiesības LU un brīvi publicēt to
internetā, atzina jurists.
., OPUFJLVNJ /S VO V[ UP Cǋ[FT J[EPUJF -6
Noteikumi ir klajā pretrunā gan ar Latvijas Republikas
Satversmi, gan Autortiesību likumu, gan normālu autortiesību praksi vispār. Diemžēl tā vietā, lai aizstāvētu

LU Juridiskās fakultātes lektors
Mārcis Krūmiņš
(Māras Jēkabsones foto)

Autortiesību jautājumi: jurista
viedoklis
Savu skatījumu uz brīvpieejas informāciju un autortiesībām “Open Access” nedēļas pasākumu apmeklētājiem sniedza LU Juridiskās fakultātes lektors Mārcis
Krūmiņš. Viņš akcentēja, ka, atbilstoši Autortiesību likumam, tikai pats autors ir tiesīgs noteikt savu darbu publisku izmantošanu. Diemžēl atsevišķi Latvijas normatīvie
BLUJ ǦBVK JHOPSǖU BVUPSB UJFTǟCBT 4FWJÝǣJ BTJ .,SǼNJǬÝ
kritizēja doktora disertāciju ievietošanu internetā, kas
ne vienmēr notiek pēc autora gribas. Cēlonis, viņaprāt,
meklējams saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu izEPUBKPTHBEBEFDFNCSB.JOJTUSV,BCJOFUB ., 
noteikumos Nr.1001 “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”, kuru 16.5.pants
noteic, ka “vismaz divas nedēļas pirms promocijas darba
aizstāvēšanas izziņo par to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”
un “Zinātnes Vēstnesis”. Reizē ar izziņošanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” augstskola nodrošina promocijas darba
publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā”.
LU rīcība ir vēl šokējošāka — pamatojoties uz minēta-

savus zinātniekus, LU piekopj atklātu teroru — minēto
pārkāpumu legalizēšanai doktora grāda kandidātam
ir jāparaksta īpaša vienošanās (līgums), ka promocijas
darba autors piekrīt šiem noteikumiem. Visnegodīgākais, ka, neparakstot šo līgumu, doktora grādu iegūt
nemaz nav iespējams — ja doktora grāda pretendents
atsakās šos noteikumus ievērot, viņam tiek tūlīt atdoti
atpakaļ viņa dokumenti. Promocijas darbu brīvi padarīt
pieejamu internetā vēl varētu pieprasīt tiem doktorantiem, kas studējuši par valsts budžeta līdzekļiem, taču, ja
students promocijas darba izstrādē ir ieguldījis tikai un
vienīgi savus personīgos līdzekļus, universitātei nav nekādu tiesību pieprasīt, lai viņš sava darba autortiesības
atdod universitātei un dara savu darbu pilnīgi brīvi pieejamu visai sabiedrībai. Galvenais jurista iebildums skar
WǋSEViJOUFSOFUTw1ǖD.,SǼNJǬBEPNǋN .,OPUFJLVNJ
Nr.1001 jāmaina tikai vienā aspektā — 16.5.pantā pie-
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Viljama Niksona (William J. Nixon) un Tartu Universitātes bibliotēkas nozaru bibliotekāres Signes Bahmanes (Signe Bachmann) tiešsaistes prezentācijā. Glāzgovas Universitātes institucionālais repozitārijs ir veidots
“EPrints” sistēmā, un tā galvenais uzdevums — apkopot
vienuviet Glāzgovas intelektuālo produkciju. Tartu Universitātes (Tartu Ülikool, University of Tartu) repozitārijs
(http://dspace.utlib.ee/dspace) veidots “DSpace” sistēmā,
un blakus disertācijām, lekciju un citiem materiāliem
studentiem repozitārijā pieejami arī dažādi reti izdevumi, piemēram, vārdnīcas un mācību grāmatas, kuru eksemplāru skaits bibliotēkā nav pietiekams. Svarīgākās
iniciatīvas, kuras tuvākajā laikā no skotu un igauņu kolēģiem pārņems Latvijas bibliotekāri ir: repozitārija sasaiste ar citām iestādes informācijas sistēmām, detalizēti
izstrādāta un oficiāli apstiprināta publikāciju deponēšanas un pieejamības politika, aktīvāks darbs repozitārija
saturiskajā pilnveidošanā, īpaši pētnieku motivēšanā.
Institucionālie repozitāriji nenoliedzami ir lielisks informācijas avots un publicēšanās iespēja, taču kā visur
pasaulē, arī Latvijā tie vēl netiek pietekami novērtēti ne
zinātnieku, ne lietotāju vidū. Aktīvāka kvalitatīvu publikāciju ievietošana un korekta attieksme pret autortiesībām ir tas, kas galvenokārt nepieciešams institucionālo
repozitoriju attīstībai Latvijā.
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Motivēšana un reglamentēta darbības
politika — kvalitatīva repozitārija
pamats
Ar ārzemju pieredzi “Open Access” nedēļas interesenti varēja iepazīties Glāzgovas Universitātes (University of
Glasgow) institucionālā repozitārija “Enlighten” (http://
eprints.gla.ac.uk) pakalpojumu attīstības menedžera
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Melderis, Māris. Atskats uz Open Access nedēļu un semināru
“Institucionālais repozitārijs pētniecības attīstībai un zinātniskās
informācijas pieejamībai” [tiešsaiste]. Latvijas Universitāte, 08.11.2011.
[skatīts 2011.g. 30.nov.]. Pieejams: http://www.lu.lv/biblioteka/parbiblioteku/aktivitates/konferences-un-seminari/oa-nedela.
Semināra
videoierakstu, prezentācijas un fotogrāfijas sk. LU portāla tīmekļa
lappusē
http://www.lu.lv/biblioteka/par-biblioteku/aktivitates/
konferences-un-seminari/oa-nedela; atskatu uz LUB iepriekšējos
gados organizētajiem “Open Access” semināriem sk. http://www.lu.lv/
zinas/t/4083 un http://www.lu.lv/zinas/t/751.
4.BMǖKBT TOJFHUǋ JOGPSNǋDJKB QBQJMEJOǋUB BS -6 QPSUǋMB -6# TBEBǦǋ
ievietoto informāciju par “Open Access” kustību: http://www.lu.lv/
biblioteka/resursi/open-access.
Sk. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/projekti/
OpenAIRE/048_ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07_FINAL.pdf.
Sk. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/projekti/
OpenAIRE/047_open-access-pilot_en.pdf.
Sk. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/biblioteka/projekti/
OpenAIRE/annex_1_new_clauses.pdf.
Vairāk informācijas par šīm ES prasībām sk. LU portālā: http://www.
lu.lv/biblioteka/projekti/openaire/7-ip-open-access-nostadnes-eiropaspetniecibas-padomes-open-access-vadlinijas.
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prasītā publiskā pieejamība nodrošināma vienīgi bibliotēkā, pret ko Autortiesību likums neiebilst. Izglītība un
pētniecība tiek veikta un iegūta konkrētā augstskolā,
nevis internetā. Līdz ar to, dodot atsauci, bet nemaksājot autoratlīdzību, materiālus drīkst izmantot tikai augstskolas telpās.
.,SǼNJǬÝBLUVBMJ[ǖKBWǖMLǋEVBVUPSUJFTǟCVQSPCMǖNV LVSVWFJDJOBV[.,OPUFJLVNJFN/SBQTUJQSJnātie LU Noteikumi. Ja promocijas darba autors piekrīt
šiem Noteikumiem un paraksta minēto promocijas darba publiskošanas atļaujas (licences) līgumu, atbilstoši
līguma 3.5.punktā teiktajam, “LU neuzņemas saistības
aizsargāt Autora tiesības uz Darbu, ja tās tiek aizskartas
no trešo personu puses”. Izrādās, ka universitāte ne tikai
piespiež savus pētniekus publicēt viņu darbus internetā,
bet arī pilnīgi atklāti atsakās viņus aizstāvēt! Vai tiešām
Latvijas Valsts aizsargā tikai ārvalstu datorprogrammu
īpašniekus, bet savus autorus, kuri bieži vien darbu radīšanā iegulda personīgos līdzekļus, spiež savus darbus
atdot par brīvu, pat nenodrošinot Satversmē un Autortiesību likumā paredzētās tiesības, sarkastiski secināja
jurists.
.,SǼNJǬÝOFJFTUǋKBTQSFUi0QFO"DDFTTwLVTUǟCV Lǋ
pirmajā mirklī varētu šķist, viņš tikai aizstāv autora tiesības. Ja autors ar savu darbu nevēlas pelnīt naudu, viņam
svarīgs ir vārds un popularitāte, kas arī veicina “Open
Access” resursu attīstību. Latvijā brīvpieejas resursiem
lielākas problēmas sagādā nevis naudas kāri autori (vairumam autoru patiešām svarīgākais ir, lai viņus lasa),
bet gan izdevēji, kas baidās pazaudēt jau tā mazo tirgu.
.,SǼNJǬÝOBWQSFUCSǟWQJFFKBTMBTǟÝBOV CFUQSFUQBUWBļīgu intelektuālās produkcijas izmantošanu, īpaši kopēšanu. Kad darbs tiek pārrakstīts ar roku un uz to tiek dota
pienācīga atsauce, tam ir pavisam cita vērtība.
Viens no rīkiem autortiesību jautājuma risināšanā ir
Creative Commons (CC) licence, kas diemžēl nav tulkota
latviski un kam Latvija vēl joprojām nav pievienojusies.
.,SǼNJǬÝBU[ǟNǖKB LBÝPCSǟEUJFLJ[TUSǋEǋUBCC 4.paaudzes licence, līdz ar to nav vajadzības velti tērēt resursus
3.paaudzes licences tulkošanai. Protams, ir arī citi paņēmieni, piemēram, savu autortiesību noteikumu radīšana. Svarīgākais, lai resursa izmantotājs zinātu, ko viņš
drīkst un ko nedrīkst darīt ar “Open Access” materiāliem.
Cita lieta, ka CC ir pasaules labā prakse, vienkārša, atzīta un atpazīstama, to var izmantot jebkurš savā tīmekļa
vietnē, blogā, sociālajos tīklos ievietotajās fotogrāfijās,
taču tā ir un paliek vēlamais, ne obligātais risinājums.
Nav nozīmes, kāds paņēmiens tiek izmantots, galvenais
ir korekta un cieņpilna attieksme pret autoru un viņa radīto darbu.

