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Padomes secinājumi par zinātnisko informāciju digitālajā laikmetā

Pielikumā pievienoti Padomes secinājumi par zinātnisko informāciju digitālajā laikmetā, kā tie 

pieņemti Konkurētspējas Padomes 2007. gada 23. novembra sanāksmē.
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PADOMES SECINĀJUMI

PAR ZINĀTNISKO INFORMĀCIJU DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ:

PIEKĻUVE, IZPLATĪŠANA UN SAGLABĀŠANA

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ATGĀDINOT:

- Komisijas Ieteikumu (2006. gada 24. augusts ) par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu 

formātā, pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā (OV L 236, 31.8.2006., 28. lpp.) 

un ar to saistītos 2006. gada 13. novembra Padomes secinājumus (OV C 297, 7.12.2006., 

1. lpp);

- 2007. gada 14. februāra Komisijas Paziņojumu par "zinātnisko informāciju digitālajā 

laikmetā: piekļuve, izplatīšana un saglabāšana" COM(2007)56;

- 2007. gada 4. aprīļa Komisijas Zaļo grāmatu "Eiropas Pētniecības telpa: jaunas perspektīvas" 

(COM(2007) 161);

- ESAO Principus un pamatnostādnes par piekļuvi publiski finansētas pētniecības datiem, par 

ko ESAO valstis ir vienojušās 2007. gadā.

ŅEMOT VĒRĀ TO, ka:

- piekļuve zinātniskajai informācijai - publikācijām un datiem - un tās izplatīšana ir būtiska 

Eiropas Pētniecības telpas attīstībai un palīdz paātrināt inovāciju procesu;

- Internets ir radījis iepriekš nepazītas iespējas pētniecības darbību rezultātu izplatīšanai, 

apmaiņai un turpināšanai;
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- informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pilnībā pārvērš veidu, kā pētnieki sazinās, veic

pētniecību un rada zināšanas;

- liela ātruma pieslēgumu un jaudīgu datoru laikmetā dati kļūst par modernās zinātnes galveno 

vērtību;

- Sistēmai, ar kuras palīdzību publicē zinātnisko informāciju, ir ļoti svarīga nozīme šīs 

informācijas izplatīšanai un kvalitātes kontrolei, jo īpaši speciālistu pārskatīšanai, un tādēļ tā 

būtiski ietekmē pētījumu finansēšanas politiku un Eiropas pētniecības izcilību;

- universitātes, bibliotēkas, zinātnisko pētījumu un pētniecības finansēšanas organizācijas, 

zinātniskie izdevēji, kā arī citi iesaistītie dalībnieki pēdējo gadu laikā ir snieguši ievērojamus 

ieguldījumus informāciju tehnoloģijās saistībā ar pieejamību tiešsaistē;

- zinātniskās informācijas efektīva un ilgtermiņa glabāšana ciparu formātā ir būtiska Eiropas 

pētniecības pašreizējai attīstībai un tās attīstībai nākotnē;

1) PAUŽ GANDARĪJUMU

- par Paziņojumu COM(2007)56 par "zinātnisko informāciju digitālajā laikmetā: piekļuve, 

izplatīšana un saglabāšana", kas ir pamats turpmākam Eiropas mēroga darbam ar zinātniskās 

informācijas piekļuvi un saglabāšanu.

2) ATZĪST

- universitāšu, starptautisku pētniecības organizāciju, pētniecības struktūru, bibliotēku un citu 

publisku organizāciju, kā arī zinātnisko izdevēju būtisko ieguldījumu zinātniskās informācijas 

izplatīšanas procesā;
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- to, ka jaunas, ar Internetu saistītas izplatīšanas metodes ir izraisījušas tādas būtiskas 

debates par piekļuvi zinātniskajai informācijai un tās izplatīšanu, un jo īpaši par piekļuvi 

speciālistu pārskatītajiem rakstiem, kurās ir iesaistītas visas ieinteresētās puses;

- to, ka iepriekšējos gados zinātnisko bibliotēku spējas piedāvāt pētniekiem pieeju plašam 

publikāciju klāstam ir ietekmējis tas, ka zinātnisku žurnālu (tostarp publikāciju 

elektroniskas izplatīšanas) kopējās cenas ir būtiski pieaugušas;

- būtisko nozīmi, kāda Eiropas zinātnes nākotnē ir pašreizējām ierosmēm par ilgtspējīgu 

modeļu izstrādi, lai brīvi piekļūtu zinātniskajai informācijai.

3) UZSVER

- to, ka jānodrošina ātra un plaša piekļuve publiski finansēto pētījumu rezultātiem;

- to, ka dalībvalstis ir būtiski ieinteresētas efektīvā zinātniskās informācijas sistēmā, kas 

palielina pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā ieguldīto publisko investīciju sociāli 

ekonomisko ietekmi;

- to, cik būtiski ir tas, ka publiski finansēto pētījumu rezultāti lasītājiem bez maksas ir

pieejami Internetā, ievērojot ekonomiski pamatotus apstākļus, tostarp novēlotu atklāto 

piekļuvi;

- daudzu pētniecības centienu, to finansēšanas avotu un to izplatīšanas kanālu pārrobežu 

raksturu;

- to, cik nozīmīga ir tāda labāka piekļuve neapstrādātiem datiem un datu un materiālu 

glabātavu resursiem, kas ļauj veikt atkārtotu analīzi un izmantot datus citiem mērķiem, 

nekā to radītājs bija paredzējis;
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- to, ka jaunām elektroniskās komunikācijas formām ir iespēja sniegt atklātu piekļuvi 

datiem un zinātniskām publikācijām, kā arī tās sniegtu unikālu iespēju atklāti izstrādāt 

īpašus datu ieguves, analīzes un integrācijas instrumentus, ko varētu vairot kopēji 

formāta standarti;

- to, ka dalībvalstu politika un ierastā prakse saistībā ar piekļuvi zinātniskajām 

publikācijām un pētniecības datiem, kā arī to saglabāšanu, dažādās dalībvalstīs attīstās 

atšķirīgos tempos;

- to, cik būtiska ir efektīva sadarbība starp dažādām iesaistītajām pusēm, tostarp 

finansējuma aģentūrām, pētniekiem, pētniecības institūtiem un zinātniskiem izdevējiem, 

attiecībā uz piekļuvi zinātniskām publikācijām un pētniecības datiem, kā arī šo 

publikāciju un datu izplatīšanai un saglabāšanai;

4) ŅEM VĒRĀ

- nesenos ziņojumus, kuros Komisija ir aicināta uzlabot piekļuvi tās finansēto pētījumu 

rezultātiem, tostarp Eiropas Pētniecības padomdevēja valdes un Eiropas Pētniecības 

padomes Zinātniskās padomes ziņojumus, kuros ir pausts atbalsts atklātai piekļuvei 

Kopienas finansēto pētījumu rezultātiem;

- Komisijas nolūku sniegt atbalstu turpmākiem pētījumiem par zinātnisko publikāciju 

sistēmu, kā arī veikt ekonomisko aspektu pētījumu par datu saglabāšanu ciparu formātā;
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5) AICINA DALĪBVALSTIS

kā sākotnējos pasākumus un saskaņā ar pielikumu:

- stiprināt valstu stratēģijas un struktūras attiecībā uz piekļuvi zinātniskajai informācijai 

un tās izplatīšanu, risinot organizatoriskus, juridiskus, tehniskus un finansiālus 

jautājumus;

- uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm, lielām pētniecības iestādēm un finansēšanas 

struktūrām par informācijas piekļuves, saglabāšanas un izplatīšanas politiku un praksi;

- pētniekiem un studentiem pēc iespējas piešķirt pieeju zinātniskām publikācijām, jo īpaši 

uzlabojot publisko iepirkumu saistībā ar zinātnisku informāciju; šeit varētu iekļaut 

informācijas apmaiņu par publisko iepirkumu un pārskatāmības palielināšanu attiecībā 

uz "lielu darījumu" līgumu noteikumiem, izpētīt dažādu dalībvalstu finansēšanas 

struktūru, pētniecības iestāžu un zinātnisko izdevēju sadarbības iespējas, panākot 

ekonomiju uz apjoma rēķina un publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu, apkopojot 

pieprasījumu;

- nodrošināt zinātniskās informācijas - tostarp publikāciju un datu - ilglaicīgu saglabāšanu 

un valsts informācijas saglabāšanas stratēģijās pievērst pienācīgu uzmanību 

zinātniskajai informācijai;

6) AICINA KOMISIJU

kā sākotnējos pasākumus un saskaņā ar pielikumu:
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- sekot paraugpraksei saistībā ar atklātu piekļuvi Eiropas zinātniskajai produkcijai, tostarp 

paraugpraksei, kas izriet no liela mēroga zinātnieku kopienu un lielu pētniecības iestāžu 

eksperimentiem, un sekmēt tādu jaunu modeļu izstrādi, kas varētu uzlabot piekļuvi 

Eiropas zinātnisko pētījumu rezultātiem;

- pārskatīt esošo situāciju saistībā ar publiskām elektroniskām zinātniskām bibliotēkām 

Eiropas Savienībā un citiem notikumiem Eiropā saistībā ar studentu un pētnieku 

piekļuvi zinātniskajai informācijai un tās saglabāšanu ciparu formātā, kā arī attiecībā uz 

atbilstīgiem tiesiskā regulējuma noteikumiem, kas varētu ietekmēt piekļuvi šādai 

informācijai;

- eksperimenta kārtībā noteikt atklātu piekļuvi zinātniskajiem datiem un publikācijām, 

kas iegūti ES Pētniecības pamatprogrammu projektos, lai novērtētu, vai ir piemēroti 

pieņemt īpašus noteikumus līgumos;

- sekmēt pētījumus par datu saglabāšanu ciparu formātā, kā arī eksperimentus par 

zinātnisko datu infrastruktūrām, kam ir pārrobežu, daudziestāžu un starpdisciplīnu 

papildu vērtība, un sekmēt šādu infrastruktūru plašu izmantošanu, lai iegūtu atklātu 

piekļuvi zinātniskai informācijai un to saglabātu;

- atbalstīt un sekmēt to, lai uzlabotu politikas koordinēšanu un stiprinātu konstruktīvu 

diskusiju un informācijas apmaiņu starp ieinteresētajām pusēm;

_____________
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PIELIKUMS

A. Aicinājums dalībvalstīm

1. Stiprināt valstu stratēģijas un struktūras piekļuvei zinātniskajai informācijai un 

tās izplatīšanai:

nosakot skaidru politiku par piekļuvi zinātniskajai informācijai un šādas 

informācijas izplatīšanu, ietverot ar to saistītus finanšu plānus; 

2008

ar šīs politikas palīdzību veicinot lasītāju bezmaksas piekļuvi ar Interneta 

starpniecību publiski finansēto pētījumu rezultātiem, ņemot vērā 

ekonomiski pamatotu veidu, lai to veiktu, tostarp novēloto atklāto piekļuvi;

No 2008. g. 

un turpmāk

sistemātiski novērtējot apstākļus, kas ietekmē piekļuvi zinātniskajai 

informācijai, tostarp:

- [veidu, kādā pētnieki īsteno autortiesības uz zinātniskajiem rakstiem,]

- investīciju apjomu zinātniskās informācijas izplatīšanā, salīdzinot ar 

kopējām investīcijām pētniecībā,

- finanšu mehānismu izmantošanu, lai uzlabotu piekļuvi informācijai, 

piemēram, atmaksājot PVN bibliotēkām par elektronisku žurnālu 

abonēšanu;

2008

nodrošinot, ka zinātniskās informācijas krātuves ir ilgtspējīgas un

savietojamas;

2010

iesaistot galvenās ieinteresētās puses (zinātniekus, finansēšanas struktūras, 

bibliotēkas, zinātniskos izdevējus) diskusijā par zinātnisko informāciju.

2008
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2. Stiprināt koordināciju starp dalībvalstīm saistībā ar piekļuves un izplatīšanas 

politiku un praksi:

izskatot valstu finansēšanas struktūru iespēju noteikt kopīgus principus par 

atklātu piekļuvi datiem;

2008

uzlabojot pārskatāmību līgumu noteikumos par "lieliem darījumiem", ko 

finansē no publiskiem līdzekļiem, un izvērtējot iespējas panākt ekonomiju 

uz apjoma rēķina un publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu, apkopojot 

pieprasījumu;

2008

tiecoties panākt valstu zinātniskās informācijas glabātavu savstarpēju 

saderību, lai atvieglotu piekļuvi zinātniskajai informācijai un tādas 

informācijas meklēšanu arī ārpus valstu robežām;

2009

sekmējot gūto panākumu efektīvu novērtējumu Eiropas mērogā, informējot 

Komisiju par rezultātiem un pieredzi saistībā ar alternatīviem zinātniskās 

informācijas izplatīšanas modeļiem. 

2008

3. Nodrošināt zinātniskās informācijas - tostarp publikāciju un datu - ilglaicīgu 

glabāšanu un valsts saglabāšanas stratēģijās pievērst pienācīgu uzmanību 

zinātniskajai informācijai:

nosakot strukturētu pieeju zinātniskās informācijas saglabāšanai ilgtermiņā, 

kā arī iestrādājot šo pieeju tādos valstu plānos datu saglabāšanai ciparu 

formātā, kas izstrādāti saskaņā ar Komisijas 2006. gada 24. augusta 

Ieteikumu un Padomes 2006. gada 13. novembra Secinājumiem par 

kultūras materiālu pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā;

2008. gada 

vidus

ņemot vērā zinātniskās informācijas īpatnības, izstrādājot tiesisko 

regulējumu (tostarp likumā noteikto deponēšanu) vai praktiskus pasākumus 

datu saglabāšanai ciparu formātā.

2009
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B. Aicinājums Komisijai īstenot pasākumus, kas izziņoti Paziņojumā par "zinātnisko 

informāciju digitālajā laikmetā: piekļuve, izplatīšana un saglabāšana", un jo īpaši veikt 

šādus pasākumus:

1. Izmēģināt atklātu piekļuvi zinātniskām publikācijām, kas tapušas ES 

Pētniecības pamatprogrammu projektos:

nosakot un īstenojot konkrētus izmēģinājumus par atklātu pieeju 

zinātniskām publikācijām, kas tapušas Kopienas finansēto pētījumu 

rezultātā, tostarp novēloto atklāto piekļuvi.

No 2008. g. 

un turpmāk

2. Atbalstīt tādus izmēģinājumus un infrastruktūru ar pārrobežu papildu 

vērtību, kas sniedz piekļuvi zinātniskajai informācijai un tās saglabāšanai:

līdzfinansējot pētniecības infrastruktūru, jo īpaši saslēdzot kopā Eiropas 

mērogā datu elektroniskas glabātavas un līdzfinansējot pētījumus par datu 

saglabāšanu ciparu formātā no 7. Pamatprogrammas; atbalstot tādus 

izmēģinājumus par atklātu piekļuvi datiem, kuriem ir pārrobežu papildu 

vērtība. 

No 2007. g. 

un turpmāk

3. Sekmēt labāku politikas koordināciju starp dalībvalstīm un konstruktīvu 

diskusiju ieinteresēto pušu starpā:

iesaistot galvenās ieinteresētās puses Eiropas mēroga diskusijā par 

zinātnisko informāciju;

No 2007. g. 

sekojot paraugpraksei saistībā ar atklātu piekļuvi Eiropas zinātniskajai 

produkcijai. 

No 2008. g. 

________________


