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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS 
 

Apps Lietojumprogramma 

ES Eiropas Savienība 

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

PC Personālais dators 

TV Televīzija 
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KOPSAVILKUMS 
 
Darbības joma un metodika 
 
Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par to, kādā veidā gan komerciāls, gan sabiedrisks 
kultūras un radošais saturs tiek nodots un ir pieejams plašākai sabiedrībai Eiropā, kā arī par 
šā procesa attīstību. Ir noteiktas tendences, šķēršļi un faktori pārejā uz digitālo laikmetu un 
sniegts ieteikumu pamatkopums. 
 
Plašsaziņas līdzekļu un satura joma ietver virkni nozaru, tostarp mūzikas, filmu un video 
nozari, izdevniecības (grāmatas, laikraksti un žurnāli) un apraidi (radio un TV), dažreiz arī 
videospēles un citus informācijas pakalpojumus (ziņu aģentūras, portāli, katalogi u. c.). Šīs 
nozares ietver vairākas atsevišķas darbības (piemēram, ierakstu veikšana, izdevējdarbība, 
izpildīšana, izplatīšana, apraide un mazumtirdzniecība), kas sakārtotas vērtību ķēdēs ar 
trim galvenajiem posmiem — ražošanu, izplatīšanu un patērēšanu. 
 
Ziņojumā ir atsevišķi analizēts komerciālais saturs un sabiedriskais saturs. Pirmkārt, tajā ir 
analizētas četras galvenās (komerciālās) jomas plašsaziņas līdzekļu un satura nozarē — 
filmas, videospēles, grāmatas un laikraksti — ar mērķi akcentēt negatīvo ietekmi, ko 
radījusi digitalizācija, to kopējās iezīmes, kā arī to atšķirības visās nozarēs un iespējamā 
ietekme uz to turpmāko attīstību. Šīs jomas tika izvēlētas pēc līdzības ar sabiedrisko saturu 
(attiecībā uz filmām, grāmatām un ziņām) un to inovatīvo raksturu (videospēles), lai labāk 
ņemtu vērā pieredzi, ko var gūt no sabiedriskā satura nozares. 
 
Atsevišķi tika aplūkots sabiedriskais saturs, lai ņemtu vērā tā atšķirīgās iezīmes 
salīdzinājumā ar komerciālu saturu (piemēram, ietekme saistībā ar regulējumu un 
sabiedrisko labumu). Turklāt, tā kā digitalizācijas process publiskajā telpā vēl ir sākuma 
stadijā, šīs analīzes struktūra palīdz noteikt to pieredzi, ko var gūt no komerciālā satura 
nodrošināšanas un piemērot sabiedriskajam saturam. 
 
Analīzē ir aptverta visa ES, ko papildina vairākas padziļinātas analīzes par septiņām 
dalībvalstīm: Apvienoto Karalisti, Franciju, Igauniju, Itāliju, Spāniju, Vāciju un Zviedriju 
(tostarp faktu lapās pielikumā). Apkopotie dati apvieno dokumentu izpēti ar 
10 padziļinātām intervijām un vienu tiešsaistes aptauju (tika iegūtas 75 derīgas aptaujas, 
41 — no publiskā sektora ieinteresētajām personām un 34 — no privātām ieinteresētajām 
personām). Turklāt tika izvērtēti vairāki atsevišķi gadījumi. Šo gadījumu īsi apraksti ir 
iekļauti ziņojumā ailēs, lai ilustrētu secinājumus un galvenos aspektus, piemēram, 
uzņēmējdarbības modeļus vai aprakstīto modeļu finansēšanu. 
 
Šā ziņojuma struktūra ir šāda: 1. nodaļa iepazīstina ar ziņojuma mērķi, darbības jomu, 
metodi un struktūru. 2. nodaļā ietverts pārskats par četrām komerciālā satura jomām — 
filmām, videospēlēm, grāmatām un laikrakstiem, par katru no tām sniedzot: 1) vispārēju 
aprakstu, tostarp vispārējus darbības rādītājus attiecībā uz pašreizējā tirgus stāvokli un 
pāreju uz digitalizāciju, 2) vērtību ķēdes analīzi, 3) informāciju par jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem, 4) finansiālās ilgtspējas un finansēšanas analīzi, 5) ilustratīvu 
gadījumu izpēti, 6) secinājumus. 
 
3. nodaļa ir veltīta sabiedriskajam saturam, tostarp: 1) ievada definīcijām, 2) vispārējam 
pārskatam par stāvokli digitalizācijas jomā, 3) digitālā satura pieejamībai un attiecīgajiem 
uzņēmējdarbības modeļiem, 4) finansēšanas jautājumiem, 5) satura platformu nozīmei un 
to ietekmei uz sabiedriskā satura nodošanu, sniedzot īsu Europeana izvērtējumu, 6) 
galveno šķēršļu noteikšanai, ar kuriem saskaras publiskais sektors, pārejot uz digitālo 
laikmetu. 4. nodaļā ir sniegts pētījuma svarīgako secinājumu kopsavilkums un virkne 
ieteikumu par to, kā veicināt digitālā satura pieejamību un tā atkārtotu izmantošanu Eiropā. 
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Pielikumos ir iekļautas faktu lapas par katru no valstīm, kas izvēlētas turpmākai analīzei 
(Apvienoto Karalisti, Franciju, Igauniju, Itāliju, Spāniju, Vāciju un Zviedriju), kā arī 
tiešsaistes aptaujas kopsavilkums un atsauces. 
 
Šim kopsavilkumam ir ziņojuma struktūra, ko papildina vispārējs ievads par (komerciālu un 
sabiedrisku) satura tirgu, kurā apkopoti ziņojuma secinājumi. 
 
Satura tirgi — galvenās iezīmes un attīstība 
 
Apmēram pirms diviem gadu desmitiem plašsaziņas līdzekļu un satura nozare bija diezgan 
stabila, ko raksturoja augsti rezultāti attiecībā uz apjomu un mērogu, ar ievērojamiem 
šķēršļiem ienākšanai tirgū (sakarā ar augstajām ražošanas izmaksām) un tādēļ vērojamu 
tieksmi uz koncentrāciju. Tirgi bija sadalīti segmentos atbilstoši kultūrai, un arī izplatīšana 
bija teritoriāli sadalīta. No sabiedrības viedokļa pozitīvas sekas plašsaziņas līdzekļu un 
satura jomā bija galvenais arguments dažādu veidu valsts politikas un noteikumu izstrādei, 
tostarp dažos gadījumos tiešai satura un informācijas nodrošināšanai, izmantojot dažādus 
sabiedriskos pakalpojumus. 
 
Digitalizācija ienesa radikālas pārmaiņas nozarē, samazinot ražošanas un izplatīšanas 
izmaksas, kā arī pārmaiņas tajā, kā lietotāji patērē un uztver plašsaziņas līdzekļus un 
saturu. Šīs izmaiņas ir izjaukušas satura nozaru struktūru un rada pavisam jaunas 
problēmas. Turklāt attiecībā uz sabiedrības informēšanu un saturu pašlaik ir ievērojami 
mazāka atšķirība no komerciāliem produktiem/piedāvājumiem, vismaz no patērētāju 
viedokļa. 
 
Attiecībā uz nozares struktūru ir parādījušies jaunpienācēji un jauni plašsaziņas līdzekļi un, 
kaut gan dažas mantojuma iezīmes nozarē joprojām pastāv, jo īpaši augstie rezultāti 
attiecībā uz profesionālā satura apjomu un mērogu, ievērojama ārējā ietekme un kultūras 
atšķirību esamība, pārmaiņu procesus pašlaik virza jaunās digitālajā jomā ieinteresētās 
personas. Sabiedriskā informācija un saturs tikai tagad sāk izmantot šo jaunpienācēju un 
jauno plašsaziņas līdzekļu sniegto potenciālu, un vēl ir jāizstrādā modelis, lai saskaņotu 
sabiedriskos mērķus un komerciālās intereses digitālajā vidē. 
 
Līdz ar tehnoloģiju un sociāli ekonomiskajām pārmaiņām divi citi fenomeni ir atstājuši 
negatīvu ietekmi uz plašsaziņas līdzekļu un satura nozari, un tie ir autortiesību pārkāpumi 
tiešsaistē (bieži dēvēti par pirātismu) un nozares nespēja izmantot digitalizāciju, lai radītu 
jaunus inovatīvus risinājumus nolūkā kompensēt autortiesību pārkāpumu radītās sekas. 
Ievērojama publiskā sektora daļa netieši atbalsta šo tuvredzīgo nostāju, proti, nenodrošina 
lietotājus ar pievilcīgu digitālo saturu. 
 
Jaunajiem digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem ir dažas īpašas iezīmes, kas tos atšķir no 
tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Neskaitot ražošanas un izplatīšanas izmaksu 
samazināšanos un iespējas attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu izmantošanas mijiedarbību un 
personalizāciju, jaunie plašsaziņas līdzekļi lētāk izmantojami no attāluma, tādējādi 
sekmējot atsaisti no teritorijas un padarot tradicionālā regulējuma īstenošanu daudz 
grūtāku. Spēja personalizēt digitālos plašsaziņas līdzekļus arī ļauj — vismaz teorētiski — 
labāk apmierināt patērētāju retāk sastopamas vēlmes un sniegt katalogu pakalpojumus. 
Šķēršļu samazināšana ienākšanai tirgū attiecībā uz neprofesionālo saturu un informāciju ir 
radījusi jaunas lietotāju ierosinātas inovāciju formas, kur patērētāji var daudz vieglāk nekā 
jebkad agrāk paust savas vēlmes, radot problēmas gan tradicionālajām nozarēm, gan 
spēkā esošajam regulējumam. Lai ienāktu šīs jomas izplatīšanas nozarē, jaunie dalībnieki ir 
izmantojuši arī sociālo tīklu inovācijas. Minētais šķēršļu trūkums ir atvieglojis profesionālā 
satura ļaunprātīgu izmantošanu, tomēr regulējums un politikas veidošana līdz šim nav 
spējusi rast efektīvus risinājumus šai problēmai, apliecinot, ka trūkst izpratnes par 
patērētāju viedokli. 
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Skatoties īstermiņa un vidēja termiņa nākotnē, var noteikt dažas vispārējas tendences 
attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu un satura nozares attīstību. Tās var sagrupēt pa tēmām — 
nozares struktūra, ražošana, izplatīšana, patēriņš, uzņēmējdarbības modeļi un patērētāju 
uzvedība. 
 
Attiecībā uz nozares struktūru tradicionālie plašsaziņas līdzekļi un saturs lielā mērā 
izdzīvos, bet to apjoms būs mazāks nekā pirms digitalizācijas — mūzikas nozare ir labākais 
piemērs — un jaunie dalībnieki būs tās attīstības virzītājspēks. Jauni dalībnieki (piemēram, 
jauni starpnieki no IKT nozares) pašreiz mēģina pārveidot saturu par preci, jo viņu galvenie 
uzņēmējdarbības modeļi ir tikai netieši saistīti ar plašsaziņas līdzekļu un satura izstrādi, 
tādēļ nav obligāti jābūt kopīgām kultūras vērtībām, kas tradicionāli tiek uzskatītas par šīs 
nozares daļām. Tāpat pašreizējā nozares struktūra rada jaunas formas iespējamajai tirgus 
dominancei, piemēram, platformas un ekosistēmas ap tām — mobilie un sociālie 
plašsaziņas līdzekļi ir galvenie piemēri (piemēram, Android, Apple, Facebook). Platformas 
darbojas kā daudzpusēji tirgi, pulcējot attīstītājus, izstrādātājus, reklamētājus un 
patērētājus, lai izveidotu pilnīgu ekosistēmu, kurā platformas īpašnieks kontrolē tās 
galvenās iezīmes un attīstību. 
 
Profesionālā plašsaziņas līdzekļu un satura izstrādes jomā arvien vairāk ir jārēķinās ar 
vairākiem plašsaziņas līdzekļiem vienlaikus attiecībā uz satura izplatīšanu — tā ir 
starpmediju vai transmediju pieredze. Plašsaziņas līdzekļu konglomerāti pielāgo savas 
izstrādes struktūras šai jaunajai paradigmai. Tomēr sabiedriskais saturs parasti bijis vērsts 
galvenokārt uz vienu konkrētu plašsaziņas līdzekli (piemēram, televīziju), un resursu 
trūkums apgrūtina tā paplašināšanu uz citiem plašsaziņas līdzekļiem, ja vien var atrast 
papildu uzņēmējdarbības modeli. 
 
Satura izplatīšana ir tur, kur galvenokārt notiek atkārtots starpniecības process un kur 
plašsaziņas līdzekļu un satura telpā ienāk jauni aģenti (piemēram, Apple, Netflix). Viņu 
pieeja tirgiem radikāli atšķiras no tradicionālo plašsaziņas līdzekļu izmantotās pieejas, un 
tie ievērojami maina patērētāju pieredzi — galvenie piemēri TV programmu skatīšanās ar 
laika nobīdi, interneta pakalpojumi, sociālie plašsaziņas līdzekļi vai mobilās 
lietojumprogrammas. Sabiedriskajam saturam ir grūti kļūt par jaunās ekosistēmas daļu, 
nezaudējot savu būtību. 
 
Cilvēki digitālos plašsaziņas līdzekļus un saturu patērē arvien saistītākā vidē, interaktīvāk, 
mobilāk, sociālāk, vairākus plašsaziņas līdzekļus izmantojot savstarpēji papildinoši vai pat 
vienlaicīgi. Patērētāji var arī kļūt par sava satura izstrādātājiem. Tomēr tam visam ir 
nepieciešamas digitālās prasmes, atbilstošs lietotāja aprīkojums un jaunas iemaņas. Tādēļ 
tas var radīt vēl vienu digitālu plaisu. 
 
Uzņēmējdarbības modeļi plašsaziņas līdzekļu un satura jomā arī mainās. Tradicionāli 
ieņēmumu plūsmas plašsaziņas līdzekļu un satura nozarēs nāca no abonēšanas maksām, 
pārdošanas patērētājiem un auditorijas uzmanības pievēršanas reklāmdevējiem. Tomēr abi 
šie ieņēmumu modeļi saskaras ar īpašām grūtībām to pārnešanā uz digitālo vidi. Reklāmas 
gadījumā attiecīgā daļa novirzās no tradicionālajiem uz sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem 
(un meklētājprogrammām), kur mēģinājumi sasniegt plašāku ieinteresēto patērētāju loku ir 
efektīvāki un kur uzņēmējdarbības modeļi, iesaistot auditorijas personisko informāciju, 
kļūst aizvien pamanāmāki. Digitāli apmaksātie risinājumi joprojām ir attīstības 
sākumposmā un digitālie abonēšanas pakalpojumi — kur t.s. datu mākonis uzņemas 
aizvien svarīgāku lomu un nojauc atšķirības starp produktiem un pakalpojumiem — aizstāj 
tradicionālos preču pirkumus. Ir arī parādījušies daži jauni uzņēmējdarbības modeļi, 
piemēram, virtuālās preces vai uzlaboti lietojumprogrammu (in-app) pirkumi, kas raksturīgi 
spēlēm. Kopumā digitalizācija ļauj ieviest elastīgākus uzņēmējdarbības modeļus, kas labāk 
piemēroti patērētāju īpašajām vajadzībām. Tomēr tie nav kompensējuši kritumu 
tradicionālo uzņēmumu ienākumu plūsmās. 
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Komerciāla satura tirgi — filmas, videospēles, grāmatas un ziņas 
 
Papildus šīm vispārējām tendencēm katrai no ziņojumā analizētajām nozarēm ir sava 
specifika, kas izklāstīta turpmāk tekstā. 
 
Eiropā filmu (kino, video) tirgū dominē ASV filmas (apmēram 60 % tirgus daļa) ar spēcīgu 
ES vietējo produkciju, kas domāta vietējiem tirgiem. Galvenais digitālā laikmeta uzdevums 
ir rast iespēju pienācīgi pārveidot demonstrēšanas logu sistēmu, lai varētu pielāgoties 
jaunajiem plašsaziņas līdzekļiem, un tiešsaistes autortiesību pārkāpumu draudi, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu legālu digitālo filmu piedāvājumu. No patērētāju viedokļa joprojām 
ir nepietiekams digitālo video un filmu nodrošinājums visās teritorijās licenču ierobežojumu 
dēļ. Faktiski tiešsaistes digitālais video un filmu patēriņš ir ļoti neliels (5 % 2010. gadā) 
salīdzinājumā ar kopējiem patērētāju izdevumiem, kaut gan filmu ražošana jau galvenokārt 
tiek veikta digitālā formātā. Filmu digitalizācija samazina izmaksas, vienkāršo pēcražošanu 
un ļauj īstenot inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus, kas labāk atbilst lietotāju prasībām, 
piemēram, impulsīvi pirkumi, reprodukcijas kvalitāte, piekļuves ierīces cena vai veids. 
 
Videospēļu nozare jau ir digitāla nozare ražošanas, patēriņa un daļēji izplatīšanas ziņā un 
kalpo kā paraugs tehniski ekonomiskām inovācijām, kas spēj piesaistīt spēlēm aizvien 
vairāk cilvēku. Faktiski starp izpētītajām plašsaziņas līdzekļu un satura nozarēm videospēļu 
nozarei ir procentuāli vislielākie ieņēmumi, kas gūti no izplatīšanas tiešsaistē (42 % 
2011. gadā). Šī uzsāktā pāreja uz izplatīšanu tiešsaistē maina tradicionālo vērtību ķēdi 
nozarē, arvien mazinot tādu ierasto aģentu lomu kā izdevēji un izplatītāji. ES izdevējiem ir 
pietiekami stipra pozīcija, ko papildina samērā liels skaits izgudrotāju un uzņēmēju spēļu 
attīstības jomā, jo īpaši pieaugošajos tiešsaistes un mobilo spēļu segmentos. 
Nepastarpinātības process veicina tiešu saikni starp spēļu izstrādātājiem un tiešsaistes 
mazumtirgotājiem vai pat gala patērētājiem. Pārklāšanās starp videospēļu un IKT nozari ir 
veicinājusi inovatīvas ekosistēmas izveidi ar jaunām tehnoloģijām un uzņēmējdarbības 
modeļiem. Daudzi uzņēmējdarbības modeļi tiek pielāgoti lietotāju vajadzībām tādās jomās 
kā, piemēram, piekļuves veidi (ar interneta pārlūku, klienta lietojumprogrammu, kas 
uzstādīta datorā, mobilo lietojumprogrammu u. c.), maksājumi (maksa par lejupielādi, 
atkārtota abonēšanas maksa, maksa par spēļu paplašinājumiem vai piekļuvi spēļu 
paplašinājumiem, maksa par preču iegādi u. c.) vai spēļu ierīces (konsoles, datori, 
viedtālruņi, planšetdatori u. c.). Viens no uzņēmējdarbības modeļiem, ko radījusi 
videospēļu nozare, ir tā saucamais „brīvi spēlēt” modelis (vai „freemium” modelis), kas var 
būt interesants, nodrošinot sabiedrisko saturu, jo tas ļauj vienkārši noteikt atšķirību starp 
sabiedrisko pakalpojumu, pamatmērķiem un turpmākajām komercinteresēm. 
 
Grāmatu nozare ir jaunpienācēja digitalizācijas procesā (ar dažiem zīmīgiem izņēmumiem 
attiecībā uz tādiem nišas produktiem kā enciklopēdijas). Tas devis nozarei iespēju gūt 
pieredzi no citiem plašsaziņas līdzekļiem un satura nozarēm. 2012. gadā e-grāmatu tirgus 
veidoja tikai 4,5 % no pasaules grāmatu pārdošanas rādītājiem attīstītajās valstīs 
(Ziemeļamerika, ES-5 un Japāna). Raugoties no ES viedokļa, tas ir vienīgais tirgus 
plašsaziņas līdzekļu un satura nozarē, kur Eiropas uzņēmumi ieņem vadošu pozīciju. Tomēr 
ASV uzņēmumi virza pāreju uz digitālo laikmetu. Turklāt tiešsaistes izplatīšanas jomā 
dominē uzņēmumi, kas nav saistīti ar grāmatu izdošanas nozari (piemēram, Amazon), un 
tikai pavisam nesen izdevēji ir sākuši īstenot savas iniciatīvas, lai ieviestu paši savas tirgus 
digitālās platformas e-grāmatu pārdošanai tiešsaistē. Šis e-grāmatu tirgus šodien tiešām ir 
papīra tirgus digitālā versija ar tādiem pašiem uzņēmējdarbības modeļiem. Galvenais 
elements tirgus attīstībā ir jaunas lasīšanas ierīces: e-grāmatu lasītāji un planšetdatori. 
Pašlaik paralēli pastāv divi modeļi, proti, slēgtie modeļi, kas saistīti ar konkrētām ierīcēm, 
kurās lietotājs var iegādāties grāmatas tikai ierīces ražotāja veikalā un nevar piekļūt tām 
no nevienas citas ierīces, un atklātie modeļi, kas balstīti uz tiešsaistes platformām ar 
grāmatām, kuras lasāmas uz jebkādas ierīces. E-grāmatu ienākšana ir izmainījusi izmaksu 
struktūru, kā tas jau ir noticis citās plašsaziņas līdzekļu un satura nozarēs. Tiek lēsts, ka 
kopējās izmaksas tiešsaistes modeļiem ir par 15–25 % zemākas nekā fiziskiem modeļiem. 
Sabiedriskās iniciatīvas attiecībā uz esošās literatūras digitalizācijas procesu konkurē ar 
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privātām iniciatīvām. Šī situācija rada intervences maiņu, pamatojoties uz regulējumu 
attiecībā uz līgumu vai partnerību modeļiem. 
 
Digitalizācijas ietekmes dēļ laikrakstu nozare piedzīvo kritumu apgrozībā un spēcīgu 
kritumu ieņēmumu ziņā. Daudzējādā ziņā tradicionāli drukātās preses nozare bija pirmā, 
kuru skāra interneta kā informācijas avota panākumi. Tomēr pieprasījums pēc tiešsaistes 
ziņām arī pieaug kopā ar strauju ražošanas formātu un modeļu attīstību un ziņu izplatīšanu 
tiešsaistē. Tādēļ bieži tiek minēts, ka tiešsaistes žurnālistikai piemīt potenciāls 
kompensējošais efekts, pat ja tās struktūra, prasmes un, iespējams, vērtības ievērojami 
atšķiras no tradicionālās žurnālistikas. Kopējais laikrakstu uzņēmējdarbības modelis 
saskaras ar realitāti, proti, ka maksāt par dienas laikrakstu un lasīt to ir pavisam kas cits, 
nekā lasīt tiešsaistē bez maksas. Rezultātā pieaugums tiešsaistes reklāmas ieņēmumos 
nepietiekami kompensē drukas un reklāmas ieņēmumu samazināšanos. Digitālie laikraksti 
ar atšķirīgiem rezultātiem ir mēģinājuši tiešsaistē kopēt drukas versiju uzņēmējdarbības 
modeļus, tostarp modeļus maksājumam par eksemplāru, abonēšanu un reklāmas 
ieņēmumus. Daži laikraksti pat eksperimentēja ar t.s. pay-wall modeli (piekļuve saturam, 
izmantojot abonēšanu), taču tiem nācās no šā modeļa atteikties, kad viņi uzzināja, ka 
ieņēmumi no piekļuves saturam pārdošanas nesedza reklāmas zaudējumus. Pēc šīs 
sākotnējās neveiksmes laikraksti mēģināja atkārtoti ieviest pay-wall modeli attiecībā uz 
maksas saturu, piemēram, finanšu informāciju. Visbeidzot planšetdatoru un e-lasītāju 
parādīšanās, šķiet, piedāvā dažas iespējas digitālās preses nozarei. Vairāki laikraksti ir 
sākuši sniegt pakalpojumus šīm ierīcēm ar abonēšanas modeli, lai piekļūtu saturam. Tomēr 
vēl ir pāragri izdarīt vispārējus pamatotus secinājumus. 
 
Sabiedriskais saturs 
 
Sabiedriskais saturs, kas analizēts šajā pētījumā, ietver kultūras un vēsturiskā mantojuma 
saturu un publiskā sektora informāciju, koncentrējoties uz to kultūras saturu, kas pieder 
sabiedriskajām raidorganizācijām, izglītības, pētniecības un kultūras iestādēm. Attiecībā uz 
autortiesību aizsardzību sabiedriskais saturs ietver — 1) darbus publiskajā apritē, 2) 
darbus, kuru autortiesības pieder sabiedriskai struktūrai, 3) darbus, kuru autortiesības 
pieder privātpersonai, bet kuras uzrauga vai pārvalda sabiedriska struktūra (tostarp 
nezināmu autoru un komerciālā apritē neesoši darbi). 
 
Kaut gan ES un tās dalībvalstis pēdējo desmit gadu laikā ir pielikušas lielas pūles, lai 
digitālo saturu padarītu pieejamāku, sabiedriskais saturs joprojām ir digitalizācijas sākuma 
stadijā. Kopumā ir digitalizēti apmēram 20 % no kultūras satura, kas svārstās no 4 % 
attiecībā uz valstu bibliotēkām līdz 42 % attiecībā uz mākslas muzejiem. Turklāt tikai 
apmēram viena trešdaļa no digitālā satura ir publiski pieejama tiešsaistē, tādējādi tikai 
apmēram 6 % no Eiropas kultūras satura ir pieejami tiešsaistē. 
 
Digitalizācija ir dārgs process, jo īpaši, ņemot vērā to, ka faktiskā tehniskā pārveidošana 
digitālā formātā ir tikai viena daļa no procesa. Īpaši dārga ir autortiesību precizēšana un 
vienošanās panākšana ar visiem autortiesību turētājiem. Procesā, lai padarītu sabiedrisko 
digitālo saturu pieejamu Eiropā, galvenā uzmanība līdz šim pievērsta tikai pašai 
digitalizācijai. Tas ir bijis diezgan sadrumstalots gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī, 
sastāvot galvenokārt no īstermiņa projektiem ar finansējumu, kas pārsvarā nāk nevis no 
privātiem, bet publiskiem avotiem. Pēc Eiropas Komisijas pamudinājuma ir īstenoti vairāki 
publiskās un privātās partnerības (PPP) modeļi. Kaut gan dažreiz tie ir veiksmīgi, ir bijušas 
arī problēmas. Cita starpā publiskā sektora pārstāvji apgalvo, ka tiem ir jāuzrauga projekti, 
lai aizsargātu valsts intereses, turpretim privātā sektora pārstāvji norāda, ka publiskām 
iestādēm bieži vien trūkst nepieciešamās komerciāli orientētās prasmes. 
 
Ņemot vērā ierobežotos budžetus, ekonomisko neskaidrību un augstās digitalizācijas 
izmaksas, jaunie uzņēmumi un piekļuves modeļi ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu plašāku 
piekļuvi kultūras saturam, vienlaikus garantējot trešo pušu autortiesības un attiecīgās 
intelektuālā īpašuma tiesības, un lai radītu ieņēmumus, kas garantētu projektu un 
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pakalpojumu ilgtspējību ilgtermiņā. Šos uzņēmējdarbības modeļus attiecībā uz sabiedrisko 
saturu var klasificēt pēc tā, kam pieder autortiesības (neaizsargātas, aizsargātas, 
nenosakāmas) un kā saturs tiek izmantots (komerciāliem mērķiem vai nekomerciāliem 
mērķiem). Sabiedriskā satura nodrošināšana komercuzņēmumiem izmantošanai var būt vai 
nu bez maksas, vai ietverot vienreizējus maksājumus vai ieņēmumu dalīšanas shēmas 
(parasti robežizmaksas). Attiecībā uz nekomerciālu izmantošanu sabiedriskais saturs Eiropā 
galvenokārt tiek nodrošināts bez maksas un uz atklātas piekļuves pamata. Tomēr tos 
uzņēmējdarbības modeļus, kas jau ieviesti attiecībā uz komerciālo saturu citās nozarēs, 
aizvien biežāk piemēro mantojuma un kultūras iestādes to ilgtspējības dēļ. Lielākā daļa 
kultūras iestāžu vēl nepiedāvā veidus (vai licences) to radītā satura komerciālai 
izmantošanai, turklāt politika attiecībā uz to nav skaidra. Lai atvieglotu sabiedriskā satura 
komerciālu izmantošanu, ir jāizstrādā īpaši uzņēmējdarbības modeļi, radot vienkāršas 
licences, kas veicina atkārtotu izmantošanu. 
 
Nezināmu autoru darbi veido lielu daļu no pieejamā satura. Šie darbi rada problēmas 
attiecībā uz digitalizāciju un izplatīšanu tiešsaistē. Neskatoties uz nesen pieņemto ES 
Direktīvu 2012/28/ES joprojām pastāv vairākas problēmas — 1) juridiskas neskaidrības, 2) 
ekonomiskas neskaidrības un 3) ierobežojumi attiecībā uz saņēmējiem, kas ietverti 
direktīvā. 
 
Ir skaidrs, ka sabiedriskais saturs joprojām ir ļoti agrīnā digitalizācijas stadijā, un 
ievērojams skaits šķēršļu kavē tā attīstību. Īpaši trūkst līdzekļu digitalizācijas īstenošanai, 
kam par iemeslu ir valsts pārvaldes nevēlēšanās tos nodrošināt, nestabili uzņēmējdarbības 
modeļi, augstās izmaksas un apšaubāmi ieņēmumi. Turklāt trūkst skaidra ceļa attiecībā uz 
pārveidošanu digitālā veidā un nav koordinācijas starp iniciatīvām visos pārvaldes līmeņos, 
tostarp ES līmenī. Tāpat nav atbilstošas satura pārvaldības, vismaz attiecībā uz nezināmu 
autoru darbiem, un lietotāji kopumā nav pienācīgi informēti. Publiskajās iestādēs arī trūkst 
atbilstošas prasmes, turklāt daudzās un dažādās maza mēroga sarunas ar esošajām 
digitālajām platformām ierobežo iesaistīto publisko iestāžu spēju aizstāvēt savas intereses. 
 
Savukārt pozitīvi vērtejams tas, ka ir potenciāli augsts pieprasījums pēc sabiedriskā satura, 
un tiek sagaidīts, lai to atbilstoši nodrošinātu ar augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri 
strādā publiskajā sektorā, un ar valdības atbalstu — gan tiešā, gan regulējuma veidā. 
Augstāka līmeņa koordinācija būtu nepieciešama arī intelektuālā īpašuma tiesību 
pārvaldības jomā un nodrošinot sabiedrisko saturu digitālā veidā, tostarp saskaņotāka 
sistēma attiecībā uz digitālajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Visbeidzot lietotāju 
informētība un līdzdalība (sociālā inovācija), šķiet, ir noteicošais faktors veiksmīgai 
sabiedriskā satura digitālajai nodrošināšanai nākotnē. 
 
Iespējas, problēmas un ieteikumi 
 
Noslēgumā, apzinot iespējas un problēmas attiecībā uz Eiropas saturu, ziņojumā izklāstīti 
vairāki ieteikumi. Iespējas, kas ir kopējas visām plašsaziņas līdzekļu un satura nozarēm, 
un vēl arvien ES pilnībā nav izmantotas, attiecas uz dažādiem plašsaziņas līdzekļiem 
paredzēta satura izstrādi, inovatīvu lietotāju pieredzes izveidi no sabiedriskā satura 
pārpilnības, tiešsaistes izplatīšanas izmantošanu, lai uzlabotu satura izplatīšanu aiz valstu 
robežām, un komerciālu iniciatīvu un sociālo inovāciju izmantošanu, lai sasniegtu mērķus 
sabiedriskā satura izstrādes un satura izplatīšanas jomā. 
 
Neraugoties uz daudzām priekšrocībām un iespējām, ko radījusi digitalizācija, vairākas 
problēmas plašsaziņas līdzekļu un satura nozarēs joprojām ir aktuālas. No piedāvājuma 
puses, galvenās problēmas ir saistītas ar to, ka digitalizācijas priekšrocības bieži vien gūst 
citi dalībnieki vērtību ķēdē, nevis tie, kuri ieguldījuši digitālā satura radīšanā, tāpēc 
vērojama pretestība šo priekšrocību pilnīgai izmantošanai. Turklāt digitalizētās preces 
apdraud autortiesību pārkāpumi. No patērētāju viedokļa joprojām trūkst ievērojamu 
inovatīvu risinājumu, kas spētu apmierināt viņu prasības attiecībā uz lietojamību un 
lietderīgumu — grūtības ar daudzteritoriju licencēm attiecībā uz video un filmām ir 
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galvenais piemērs. Konkrētāk, vienkāršas un efektīvas daudzteritoriju licencēšanas 
sistēmas izveidei vajadzētu būt galvenajam politikas un regulējuma uzdevumam 
plašsaziņas līdzekļu un satura jomā ES, kā arī būtu jāizveido tāda intelektuālā īpašuma 
sistēma, kas varētu veicināt inovācijas un jaunradi, un atzītu sabiedrības jaunās 
perspektīvas attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem un saturu. 
 
Turpinājumā sniegti vairāki ieteikumi, lai risinātu problēmas, kas konstatētas, pārejot uz 
digitālo laikmetu un uz informāciju balstītu sabiedrību. 
 
Pirmais pētījuma ieteikumu kopums vērsts uz nepieciešamību rast papildu finansējumu 
digitalizācijai, saglabāšanai, tehniskām un uzņēmējdarbības inovācijām. Šis ieguldījums ir 
nepieciešams, jo no digitalizētā satura izriet pozitīvas ekonomiskas un sociālas sekas. 
Tomēr ir jāpārdomā finansēšanas shēmas. Papildu finansējumam vajadzētu: 
 

 ietvert turpmāku atbalstu digitālai plašsaziņas līdzekļu un satura nozaru 
pārveidošanai; 

 veikt pētījumus par tehnisko un biznesa inovāciju attīstību; 

 aplūkot dažādiem plašsaziņas līdzekļiem paredzēta satura izstrādi kā galveno 
iespēju; 

 radīt jaunus ilgtermiņā vērstus finansējuma veidus, jo īpaši attiecībā uz bezpeļņas 
organizācijām; 

 izveidot īpašas programmas un instrumentus uzņēmējiem un izgudrotājiem digitālo 
plašsaziņas līdzekļu un satura jomā, aptverot agrīnas stadijas ceļā uz konsolidāciju; 

 mēģināt izveidot Eiropas daudzpusējās platformas un ekosistēmas digitālo 
plašsaziņas līdzekļu un satura jomā, īpaši izmantojot tās nozares un jomas, kurās 
Eiropa ieņem vadošās pozīcijas; 

 veicināt starpnozaru un pārrobežu satura izstrādi un izplatīšanu; 

 veicināt PPP izveidi publiskajā telpā, lai gūtu pieredzi, kā arī izmantotu esošās 
tehnoloģijas un finansēšanas iniciatīvas; 

 pārstrādāt pašreizējās programmas, lai izvairītos no iniciatīvu dublēšanās. 

 
Vienlaikus ar finansējuma nodrošināšanu Eiropas politikas virzieniem vajadzētu būt 
orientētiem uz koordinācijas palielināšanu un apjomradītu ietaupījumu panākšanu, 
izmantojot tehniskās infrastruktūras: 
 

 radīt apjomradītus ietaupījumus gan tehniskajās infrastruktūrās, gan pārvaldības 
vienībās attiecībā uz digitālā satura izstrādi un izplatīšanu un plašsaziņas līdzekļiem; 

 veicināt centralizētu vai koordinētu tiesību pārvaldības aģentūru izveidi; 

 izvērtēt un samazināt darījumu izdevumus, sniedzot digitālo plašsaziņas līdzekļu un 
satura pakalpojumus visā Eiropā; 

 cīnīties ar nepietiekamu digitālā satura un plašsaziņas līdzekļu nodrošinājumu visās 
ES teritorijās tirgus šķēršļu dēļ; 

 koordinēt darbības digitālajā sabiedriskajā satura nodrošināšanā, tostarp izstrādē, 
izplatīšanā, patēriņā un sarunās ar pastāvošajām platformām; 

 nodrošināt saturu it visur, kur ir lietotājs — ievietot saturu pastāvošajās platformās; 

 veicināt koordināciju starp iniciatīvām un visos līmeņos, nodrošinot sabiedrisko 
saturu digitālā veidā, jo īpaši to attiecībās ar komerciālām iniciatīvām; 
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 pieņemt saskaņotu sistēmu un pasākumu paketi — veicinot legālus piedāvājumus, 
lietotāju informētību, to dalībnieku sadarbību, kas iesaistīti darījumos ar saturu un 
plašsaziņas līdzekļiem, īpašus juridiskus pasākumus — lai cīnītos pret autortiesību 
pārkāpumiem tiešsaistē, lai godprātīgi lietotāji arī turpmāk izmantotu legālu saturu. 

 
Īpaši ieteikumi attiecībā uz daudzteritoriju licenču uzlabošanu un intelektuālā 
īpašuma režīma pārskatīšanu: 
 

 uzlabot regulējuma saskaņošanu attiecībā uz digitālajām intelektuālā īpašuma 
tiesībām un pārskatīt intelektuālā īpašuma režīmu, lai veicinātu inovatīvu un radošu 
attīstību, kas ir īpaši nepieciešama attiecībā uz nezināmu autoru darbiem; 

 apsvērt iespēju uzlabot daudzteritoriju licencēšanas režīmu, tostarp ātru tā 
īstenošanu, koordinējot esošās licences attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem un 
saturu, lai novērstu pašreizējos šķēršļus attiecībā uz izplatīšanu un patēriņu ES; 

 atrast, izpētīt — un veicināt— jaunus ceļus intelektuālā īpašuma režīma jomā 
(kopējas, atklātas licences u. c.); 

 veicināt atklātu piekļuvi nezināmu autoru darbiem un ar komerciju nesaistītiem 
darbiem; 

 garantēt sabiedriskā satura izmantošanu izglītojošiem mērķiem saskaņā ar īpašiem 
nosacījumiem (ieteicama ir atklāta piekļuve). 

 
Ceturtais ieteikumu kopums ir orientēts uz piekļuves uzlabošanu sabiedriskajam 
saturam un ar to saistītu inovāciju veicināšanu: 
 

 skaidri pārdomāt valsts politiku plašsaziņas līdzekļu un satura jomā, tostarp, veikt 
novērtējumu par tiešu satura un informācijas nodrošināšanu, izmantojot dažādus 
sabiedrisko pakalpojumu variantus; 

 jo īpaši apsvērt komerciālās iniciatīvas un sociālas inovācijas, lai sasniegtu mērķus 
attiecībā uz satura publisku izstrādi un izplatīšanu; 

 radīt ekosistēmu ap sabiedrisko saturu — atklāta informācija un izplatīšanas 
platformas iniciatīvas; 

 eksperimentēt un izmantot — attiecībā uz īpašiem sabiedriskā satura veidiem — 
jaunus elastīgus uzņēmējdarbības modeļus, kas aizgūti no komerciāla satura 
iniciatīvām, jo īpaši ņemot vērā t.s. „freemium” modeli, jo tas ļauj skaidri nošķirt 
sabiedrisko pakalpojumu, pamatmērķus un turpmākās komerciālās intereses; 

 izpētīt un veicināt lietotāju kā sabiedrības interešu satura profesionālo patērētāju 
(„prosumers”) lomu; 

 veicināt inovatīvu lietotāju pieredzes izveidi no sabiedriskā satura pārpilnības, 
likvidējot pašreizējos šķēršļus, lai izgudrotāji un uzņēmēji varētu to godprātīgi 
izmantot. 
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Pēdējais ieteikumu kopums ir orientēts uz lietotāju informētības palielināšanu un augsti 
kvalificētu speciālistu izglītošanu: 
 

 paaugstināt lietotāju informētību par Eiropas digitālo mantojumu; 

 ieguldīt talantos, proti, publiskajā sektorā izveidot amatus ar nepieciešamo digitālo 
kompetenci un  

 izveidot forumu ar nozari, lai strādātu pie Eiropas mācību programmas izveides 
plašsaziņas līdzekļu un satura nozarēm. 

 
Dažas no šeit konstatētajām problēmām jau risinātas Radošās Eiropas programmas 
struktūrā, kas ir jaunā pamatprogramma kultūras un radošajā nozarē un ietverta 
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam. Tā atbilst dažiem ieteikumiem, kas sniegti 
šajā ziņojumā, proti, tajā paredzēts turpināt sniegt ekonomisku atbalstu radošajai un 
kultūras nozarei līdz 2020. gadam un veicināt starpvalstu un starpnozaru pasākumus, tā ir 
vērsta uz spēju palielināšanu, tās mērķis ir uzlabot lietotāju informētību, sasniedzot jaunas 
auditorijas, un tajā zināmā mērā tiek risināts arī jautājums par finansējuma 
sadrumstalotību un projektu īstermiņa perspektīvu. 
 
Tomēr dažus no minētajiem ieteikumiem vajadzētu konkrētāk risināt programmā, 
piemēram, dažādiem plašsaziņas līdzekļiem paredzēta satura izstrādi, plašsaziņas līdzekļu 
un satura pārrobežu izplatīšanu tiešsaistē, ES sabiedriskā satura ievietošanu esošajās 
digitālajās platformās, Eiropas mācību programmu izveidi, izglītojot un pieņemot darbā 
augsti kvalificētus speciālistus digitālo plašsaziņas līdzekļu un satura jomā, atbalstot atklātu 
sabiedrisko saturu, koordinējot sabiedriskā satura digitālu nodrošināšanu un infrastruktūru 
izmantošanu, veicinot riska kapitāla/sākotnējās investīcijas un sekmējot koordinētas 
tiešsaistes izplatīšanas platformas (sabiedriskais saturs, laikrakstu nozare). 


