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Latvijas Universitāte (LU) 2011. gadā izveidojusi LU e-resursu repozitoriju, lai atbalstītu atvērtu piekļuvi 
elektroniskajām publikācijām un datiem, atbilstoši Budapeštas Open Access pamatnostādnēm, Berlīnes 
deklarācijai, Open Aire 2020 nostādnēm, un veicinātu tiešsaistes piekļuvi LU pētniecības rezultātiem un 
to starptautisku atpazīstamību. 

  
LU e-resursu repozitorijs nodrošina vienotu vidi dokumentu publicēšanai, pašarhivēšanai un 
saglabāšanai, padara tos pieejamus jebkurai pētniecības institūcijai un lietotājiem visā pasaulē. 

LU repozitorijs ietver žurnālu rakstus, grāmatas, grāmatu nodaļas, konferenču dokumentus, 
mācību materiālus, kā arī zinātņu doktora disertācijas, bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbus, 
un citus materiālus, atspoguļo LU struktūrvienību izdevējdarbību (LU raksti, periodiskie izdevumi), 
LU Akadēmiskās bibliotēkas un LU Bibliotēkas digitālās kolekcijas (piemēram, Johana Kristofa 
Broces, pirmā Rīgas tipogrāfa N. Mollīna, prof. Pētera Šmita kolekcijas, LU Bibliotēkas krājumā 
esošos pergamentus, gravīras no kolekcijas „Description de l’Egypte” (1.att.) un citus retus un 
vecus izdevumus).  

 

 

1.att. Memfisas piramīdas (attēls no Repozitorija gravīru kolekcijas 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1251) 

 

2013. gadā Repozitorijā tika iekļauts teoloģijas un reliģijas nozares repozitorijs SciRePrints. 

Repozitorija darba valoda ir angļu. Tā struktūru veido īpašas sadaļas, kuras sauc par komūnām 
(apakškomūnām) un kolekcijām (2.att.). Komūnas veido LU struktūrvienību grupas un svarīgākie 
digitālo dokumentu veidi. Apakškomūnas un kolekcijas veido konkrētas struktūrvienības vai 
publikāciju veidi. Publikācijas var piesaistīt tikai kolekcijām. Vienu publikāciju var piesaistīt 
vairākām kolekcijām. 

https://dspace.lu.lv/dspace/
http://www.soros.org/openaccess/
http://openaccess.mpg.de/
http://openaccess.mpg.de/
https://www.openaire.eu/news-events/openaire2020-press-release
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1251


 

1.att. LU E-resursu repozitorija saskarne 

 

Publikācijas Repozitorijā var ievietot gan to autori, gan pilnvarotas personas, piemēram, 
autortiesību īpašnieki vai noteikti struktūrvienību darbinieki. LU zinātņu doktora disertācijas, 
bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbi no 2015.gada tiek ievietoti Repozitorijā automātiski no 
LU informācijas sistēmas.  

Katrai Repozitorijā ievietotajai publikācijai izveido starptautiskajiem standartiem (Dublin Core, OAI-
PMH) atbilstošus metadatus, kas nodrošina  starptautisku sadarbības iespēju un tīklošanu resursu 
izgūšanai un plašākai izmantošanai. Piemēram, repozitorijā ievietotās publikācijas var meklēt gan 
Repozitorijā, gan Google, gan izmantojot citus meklētājus.  

Metadatu obligātie lauki ir autors, nosaukums, publicēšanas datums, valodas kods (ISO), 
dokumenta veids, nozare/apakšnozare, atslēgvārdi un URI. Ieteicamais pilnteksta datnes formāts – 
PDF ar izšķirtspēju ne mazāku par 300 dpi. 

Repozitorija programmatūra nodrošina atšķirīgu piekļuvi pilnteksta informācijai: 

 brīva vai atvērta piekļuve,  

 ierobežota piekļuve līdz noteiktam laikam t.i. embargo periods, kad pilnais teksts nav 
pieejams,  

 ierobežota piekļuve tikai atsevišķiem autorizētiem lietotājiem vai lietotāju grupai – šajā 
grupā ir ietvertas publikācijas, kuru pilno tekstu nevar atvērt brīvai izmantošanai, saskaņā 
ar autora un izdevniecības vienošanos.  

2015. gada maijā beigās LU E - resursu repozitorijā ir deponētas 25 790 vienības. No tām, 22 350 ir 
bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbi, 1124 - zinātņu doktora disertācijas, 1053 – LU raksti un 
periodiskie izdevumi.  

 


