
Wikimedians of Latvia 
viedoklis par ES autortiesību reformu. 

 
Wikimedia  ir globāla kustība, kuras mērķis ir saglabāt un padarīt pieejamu kultūras 
mantojumu, izmantojot digitalizāciju un izplatīšanu tiešsaistē. Lai arī jaunās 
tehnoloģijas piedāvā vēsturisku iespēju pārrobežu sadarbībai kultūras jomā, pastāv 
juridiskie šķēršļi, kas padara grūtu dalīšanos ar zināšanām pat Eiropas Savienības 
ietvaros. Piedāvātā autortiesību reforma diemžēl maz ko dara, lai risinātu problēmas 
un izmantotu iespējas. Tieši pretēji, ja to pieņems pašreizējā formā, tai var būt 
negatīva ietekme uz brīvprātīgo projektiem kopumā. Mēs uzskatām, ka vairāki 
labojumi var ievērojami uzlabot efektivitāti un līdzsvarot reformas. 
 
Trūkstošais pants — Panorāmas brīvība 
 
Panorāmas brīvībai ir kritiska nozīme izpausmes brīvībā un izglītības pieejamībā. 
Vikipēdija kā brīvo zināšanu un lietotāju veidota satura projekts izmanto publiskās 
telpas attēlus, lai palielinātu savu izglītojošo vērtību. Esošais neobligātais izņēmums 
un ļoti atšķirīgie veidi kā tas realizēts ES dalībvalstīs sarežģī publisku vietu filmēšanu 
un fotografēšanu ar mērķi publicēt rezultātu gan profesionāliem dokumentētājiem, 
gan vienkāršiem tūristiem. 
 
Eiropas Komisija veica sabiedrisko apspriešanu par panorāmas brīvību. Saskaņā 
ar rezultātu kopsavilkumu, ko publicēja neilgi pēc autortiesību reformas oficiālās 
ierosināšanas, patērētāji, institucionālie lietotāji, pakalpojumu sniedzēji, 
profesionālie fotogrāfi un arhitekti uzskata, ka obligāta izņēmuma ieviešanai būtu 
pozitīva ietekme uz viņu darbību.  
 
Savā ziņojumā par taisnīgas un efektīvas autortiesībās bāzētas ekonomikas 
veicināšanu Eiropā digitālā vienotā tirgū Eiropas Komisija “apstiprina šī izņēmuma 
atbilstību” un “visām dalībvalstīm stingri iesaka īstenot šo izņēmumu.” 
 
Ņemot vērā šī izņēmuma nozīmīgumu, ko apstiprina pati komisija, politisko klimatu 
Eiropas Parlamentā, kā arī Padomē un faktiskās ikdienas problēmas, ko rada 
pašreizējā situācija, Wikimedia  stingri iesaka, ka obligāts Panorāmas brīvības 
izņēmums būtu iekļaujams ES autortiesību reformā. Tas ir pirmais 
nepieciešamais solis, kas jāveic, lai nodrošinātu, ka autortiesību regulējums ir 
saderīgs gan digitālajā vidē, gan ikdienas dzīvē. Nesenie grozījumi, kas veikti valsts 
tiesību aktos Beļģijā un Francijā ir tālu no pietiekamiem ceļā uz to harmonizēšanu. 

 
5. pants — kultūras mantojuma saglabāšana 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-37/synopsis_report_-_panorama_exception_-_final_17049.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17218


 
Vairāk nekā desmit gadus Wikimedia  kustība ir sniegusi brīvprātīgo darbu, juridiskās 
konsultācijas, tehnoloģisko atbalstu un sabiedrisko attiecību palīdzību kultūras 
mantojuma iestādēm, lai palīdzētu tām digitalizēt savus krājumus un padarītu tos 
pieejamus, tādējādi izpildot savu sabiedrisko misiju. Mēs esam sadarbojušies ar 
Bundesarchiv  Vācijā, Bundesdenkmalamt  Austrijā, Rijksmuseum  Nīderlandē, 
Nacionālo muzeju Varšavā, Polijā un Nacionālo jūras muzeju Zviedrijā, šie ir tikai 
daži piemēri. Arī Latvijā šai kustībai ir bijuši atsevišķi sadarbības projekti ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku un Latvijas Kultūras akadēmiju. 
 
Gadu gaitā radies jautājums par juridiski korektu neaizsargātu darbu 
digitalizēšanu. Iestādēm, pilsoniskajai sabiedrībai un brīvprātīgajiem radušās bažas 
par pretenzijām uz neaizsargātiem darbiem. Vairākkārt pārāk centīgi juristi 
apgalvojuši, ka darbi, kuru tiesības ir pavisam noteikti beigušās, joprojām var tikt 
ierobežoti ar licencēšanas līgumiem. Simtiem gadus vecu kultūras priekšmetu 
skanētiem attēlojumiem joprojām tiek pievienoti autortiesību paziņojumi. Šī prakse 
liedz Eiropas pilsoņiem tiešsaistes piekļuvi savam kultūras mantojumam un dažos 
gadījumos robežojas ar krāpniecību. 
 
Lai ļautu pilsoniskās sabiedrības organizācijām turpināt ieguldīt mūsu kultūras 
mantojuma digitalizācijā un lai nodrošinātu, ka kultūras mantojuma iestādes var 
turpināt savu sabiedrisko misiju, Wikimedia  aicina ES likumdevējus iekļaut 
neaizsargāto darbu aizsardzības pasākumus ES autortiesību reformā. To var 
panākt, vienkārši precizējot, ka pēc tam, kad darba autortiesības un blakustiesības ir 
beigušās, uz precīzu darba vai tā daļas digitālo reprodukciju, neatkarīgi no metodes, 
nevar attiecināt autortiesības vai blakustiesības. 
 
 
* Wikimedians of Latvia  ir oficiāli atzīta bezpeļņas organizācijas Wikimedia 
Foundation  sadarbības grupa, kas Latvijā koordinē globālās kustības mērķus. 
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