
Open Access: Maximising Research Quality and Impact 

Open Access: pētījumu kvalitātes un ietekmes maksimāla palielināšana 

Starptautisks seminārs 
 

2009. gada 22.oktobrī, Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulv.19, Rīgā)  

PROGRAMMA 

9:30 - 10:00 Dalībnieku reģistrācija 

10:00 -10:10 Atklāšana  

Prof. Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes zinātņu prorektors 

 

10:10 - 13:15 1.sesija. Open access for researchers, research managers and policy makers, libraries 

(Elektronisko resursu brīvpieeja pētniecībā, pētniecības vadībā, politiķiem un bibliotēkām) 

 

10:10 - 10:35  Open Access and the Evolving Scholarly Communication Environment (Elektronisko 

resursu brīvpieeja mainīgajā akadēmiskās komunikācijas vidē –referāts angļu valodā):   

Open access for researchers: enlarged audience and citation impact, tenure and promotion  

Brīvpieeja pētniecībā: pieaugoša auditorija un citējamības ietekme, tās pārvaldība un 

popularizēšana 

Open access for policy makers and research managers:  new tools to manage a university’s 

image and impact  

Brīvpieeja politiķiem un pētniecības vadītājiem: jauni rīki universitātes tēla un ietekmes 

veidošanā 

Open access for libraries. Maintaining digital repository as a key function for research 

libraries  

Brīvpieeja bibliotēkām: digitālo krājumu uzturēšana – zinātnisko bibliotēka pamatfunkcija 

 

Irina Kučma, eIFL Open Access programmas vadītāja 

 

10:35 – 11:00 

 

Open Access projects in Lithuania 

(Elektronisko resursu brīvpieejas projekti Lietuvā – referāts angļu valodā) 

 

Zibute Petrauskiene, Viļņas Universitātes bibliotēkas Elektroniskās informācijas nodaļas 

vadītāja 

 

11:00 - 11:30 Kafijas/tējas pārtraukums 

11:30 - 12:00 

 

Open Access projects in Ukraine 

(Elektronisko resursu brīvpieejas projekti Ukrainā – referāts angļu valodā)  

 

Tatjana Jarošenko, Kijevas Nacionālās Universitātes bibliotēka, IT viceprezidente  

 

12:00 - 12:30 

 

Scholarly communication and Open Access projects in Latvia  

(Akadēmiskā komunikācija un elektronisko resursu brīvpieejas projekti Latvijā) 

 

Research publications at the University of Latvia - challenges and opportunities 

(Latvijas Universitātes zinātniskās publikācijas: izaicinājums un iespējas– referāts angļu valodā) 

 

Indra Dedze, Latvijas Universitātes Akadēmiskā departamenta projektu vadītāja  

 

12:30 - 12:50 Open Access and Intellectual Property: Balancing the Interests 

(Elektronisko resursu brīvpieeja un intelektuālais īpašums: interešu līdzsvars – referāts angļu 

valodā) 

 



Reinis Markvarts, Latvijas Universitātes Inovāciju centra projektu vadītājs 

 

12:50 - 13:15 Open Access projects in Macedonia: The first steps 

(Elektronisko resursu brīvpieejas projekti Maķedonijā: pirmie soļi – prezentācija angļu valodā) 

 

Irina Shumadieva, Metamorphosis Fonda programmu koordinatore 

 

13:15 - 14.00 Pusdienas pārtraukums 

 

14:00 - 17:00 2.sesija. Open Access Policies, Legal Issues and Planning checklists 

(Brīvpieejas politika, tās juridiskie aspekti un plānošanas pamati) 

 

14:00 - 14:30 

 

Open access policies: An overview  
(Brīvpieejas politikas pārskats)   

Copyright management. Licensing Open Access content to avoid confusion around use and 

reuse of the content   
(Autortiesību pārvaldību. Brīvpieejas satura licencēšana, kā izvairīties no tā vienreizējas un 

atkārtotas izmantošanas pārpratumiem autortiesību kontekstā - referāts angļu valodā) 

 

Irina Kučma, eIFL Open Access programmas vadītāja 

 

14:30 -15:00 Kafijas/tējas pārtraukums 

15:00 - 15:20 

 

Before you start: Making a Case - Explaining the need for a repository and the expected 

benefits; Strategic Planning and Business Cases, Defining Scope and Planning Checklists  
(Ar ko sākt? Noskaidrot krājuma veidošanas nepieciešamību, sagaidāmās  priekšrocības: 

stratēģiskā plānošana, biznesa būtība, tā mērķis un plānošanas etapi - referāts angļu valodā) 

 

Irina Kučma, eIFL Open Access programmas vadītāja 

 

15:20 - 17:00 Comments, Discussion, Questions:  Strategies for collective advocacy of open access to 

research results in Latvia 

(Komentāri, diskusijas, jautājumi: Brīvpiejas stratēģija un ilgtspēja, tās juridiskie, autortiesību, 

mārketinga, komunikācijas un  sadarbības aspekti Latvijā – latviešu, angļu un krievu valodās) 

 

 The role of national library resources to digitizing analog, digitally born resources 

in collecting information and ensuring the perpetual availability. Role of the state of 

copyright issues 

(Nacionālo bibliotēku loma analogo resursu digitalizācijā, digitālo resursu vākšana un 

pieejamības ilgtspējas nodrošināšana. Valsts lomu autortiesību jautājumu risināšanā) 

Uldis Zariņš, LNB Digitālās bibliotēkas nodaļas vadītājs 

 Technical aspects of Open Acess institutional repositories 

(Programmatūru izvēle brīvpieejas krājumu veidošanā) 

 Ruta Garklāva, LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja 

 Culture of trust 
(Uzticamība brīvpieejas publikācijai: uzticības kultūra) 

 Aija Putniņa, LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas bibliotekāre 

 Advocacy for OA 

(Komunikācija un atbalsts elektronisko resursu brīvpieejai) 

 Kristīne Pabērza, V/a KIS projekta vadītāja 

 

17.00 Semināra noslēgums 

 


