
 

 

Elektroniskās datu bāzes 

 Brīvpieejas datu bāzes 

http://termini.lza.lv/akadterm  

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm2. http://dictionary.cambridge.org/  

Angļu valodas mācības vārdnīcas. 

 

http://dictionary.reference.com/  

Terminu un uzziņu meklēšanas iespējas vārdnīcā, tēzaurā, enciklopēdijā un internetā. 

 

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/i.aspx  

Juridiskā vārdnīca.  

 

http://www.krugosvet.ru/  

Universāla enciklopēdija krievu valodā. 

 

http://encarta.msn.com/  

Universāla enciklopēdija, vārdnīca, tēzaurs u.c. 

 

http://www.wikipedia.org/  

Universāla bezmaksas enciklopēdija, kurā informāciju var papildināt un rediģēt jebkurš lietotājs. Šobrīd 
Wikipedia satur vairāk nekā 6 miljonus rakstus vairāk nekā 250 valodās, tai skaitā vairāk nekā 1,5 
miljonus rakstus angļu valodā. 

 E-žurnālu datubāzes 

http://www.doaj.org/  

DOAJ piedāvā bezmaksas pieeju zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem. Raksti pieejami 
visdažādākajās zinātņu jomās, dažādās valodās. Šobrīd pieejami jau vairāk nekā 2 500 žurnāli, no 
kuriem jau ap 800 žurnālos iespējams meklēt pēc rakstu nosaukumiem un atslēgas vārdiem. DOAJ 
pieejami jau ap 130 000 rakstu. 

 

http://www.e-journals.org/-  

Pa nozarēm sakārtotas saites uz zinātniskajiem žurnāliem internetā. Daļa žurnālu pieejami brīvpieejā, 
daļa ir maksas. Tas ir atkarīgs no konkrētā žurnāla vai datubāzes, kas to piedāvā. 

 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7〈 =en  

Žurnālu datubāze dažādās valodās un dažādās nozarēs. Daļai žurnālu pieejami rakstu pilnie teksti. 
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http://highwire.stanford.edu/  

Stenfordas Universitātes Bibliotēkas izdevniecība HighWire Press piedāvā brīvu pieeju vairāk nekā 1,5 
milj. rakstu pilnajiem tekstiem. Iespējams arī meklēt citu izdevēju žurnālos, taču pieeja citu izdevniecību 
žurnālu rakstiem ir ierobežota. Kopā datubāzē ir vairāk nekā 4 milj. raksti no vairāk nekā 1000 
žurnāliem. 

 

http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=20709  

Saites uz brīvpieejas žurnāliem dažādās zinātnēs, vairākās valodās. 

 

http://www.scientificjournals.org/  

Scientific Journals International (SJI) izdod vairāk nekā 100 zinātniski recenzētus brīvpieejas žurnālus 
visās nozarēs 

 Atsevišķi e-žurnāli 

http://www.sociology.org/  

Elektroniskais žurnāls socioloģijā. 

 E-grāmatu datubāzes 

http://www.bibliomania.com/  

Bibliomania piedāvā lasīt, studēt un pētīt, izmantojot vairākus tūkstošus e-grāmatu. 

 

http://www.digitalbookindex.org/about.htm  

Digital book index piedāvā pieeju zinātniskajai literatūrai un daiļliteratūrai, vairāk nekā 130 000 
nosaukumiem no vairāk nekā 1800 izdevējiem. Ap 90 000 no šīm grāmatām, tekstiem un citiem 
dokumentiem ir bezmaksas 

 

http://www.globusz.com/  

Izdevniecības Globusz brīvpieejas e-grāmatas internetā. Pieejamas daiļliteratūras grāmatas 
pieaugušajiem un bērniem, dzeja, grāmatas biznesā, ekonomikā, datorzinātnē, vēsturē un citās 
zinātnēs. Kategorijas, kā arī autoru uzvārdi sakārtoti alfabētiskajā secībā.  

 

http://nehudlit.ru/  

E-grāmatas matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, medicīnas, tehnikas, ekonomikas, ģeoloģijas, 
astronomijas un filozofijas nozarēs krievu valodā. 

 

http://www.wikibooks.org/  

Wikibooks piedāvā mācību grāmatas jeb moduļus dažādu nozaru un izglītības pakāpju studentiem. 
Elektroniskās grāmatas ir atvērta satura (open-content), ko jebkurš var rediģēt un papildināt. Grāmatu 
kolekcija ietver informāciju par dažādām jomām - māksla, bioloģija, bizness un ekonomika, datorzinātne, 
izglītība, vēsture, valodniecība un literatūra, matemātika u.c. Lielākā daļa grāmatu ir angļu valodā, bet 
pieejamas arī vācu un citu valodu Wikibooks versijas. 

 

http://www.alti.ru/bizbook.htm  
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Krievijas biznesa portāls nodrošina pieeju vairāk nekā 70 elektroniskajām grāmatām biznesa, finanšu un 
psiholoģijas jomās krievu valodā. Portāls adresēts pasniedzējiem, studentiem, kā arī citiem 
interesentiem. Elektroniskās bibliotēkas izmantošana ir vienkārša, visas grāmatas sakārtotas alfabētiski 
pēc autora. 

 

http://lib.ru/  

Lib.Ru jeb Maksima Moškova bibliotēka, ko atbalsta preses un masu komunikācijas līdzekļu Federālā 
aģentūra, darbojas jau kopš 1994. gada un katru dienu tiek papildināta ar jaunām e-grāmatām, to 
fragmentiem un citām elektroniskajām publikācijām. Iespējams lasīt gan krievu autoru darbus, gan arī 
ārzemju autoru darbu tulkojumus krievu valodā. Iekļauta antīkā, klasiskā un modernā literatūra, 
fantastika, detektīvi, bērnu literatūra, dzeja, tehniskie apraksti, kā arī materiāli par vēsturi, tūrismu, kara 
mākslu, zinātni, kultūru u.c. tēmām. Pieejami arī mūzikas faili un fotoarhīvs.  

 

http://www.finbook.biz/  

Elektroniskais portāls biznesā, ekonomikā un finanšu nozarē piedāvā elektronisko bibliotēku ar vairāk kā 
200 brīvpieejas grāmatām krievu valodā. Grāmatas pieejamas dažādos formātos – PDF, DOC, HTM 
u.c. 

 Citas datu bāzes 

http://eur-lex.europa.eu/  

Eiropas Savienības tiesību akti un oficiālais Vēstnesis. 

 

http://www.highbeam.com/  

Meklēšana žurnālos, avīzēs, grāmatās, enciklopēdijās u.c. Daļa informācijas pieejama brīvi, daļa- tikai 
par maksu. 

 

 http://www.juridica.lv/index.jsp  

Juridiskās informācijas resursi 

 

http://www.likumi.lv/  

Latvijas Republikas tiesību akti. 

 

http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp  

LR Centrālās statistikas pārvaldes datubāze ir bezmaksas pieejama ikvienam un dati tiek regulāri 
atjaunoti. 

 

http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html  

Eiropas digitālo bibliotēku portāls nodrošina vienotu pieeju daudzu Eiropas valstu nacionālo bibliotēku 
digitālajām kolekcijām. Pieejami seniespiedumi, periodiskie izdevumi u.c. 

 

http://ww3.uwc.ac.za/index.asp?webpageid=3719&pagemode  
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Dažādu tipu un dažāda satura interneta resursi studiju un pētniecības nolūkiem – brīvpieejas 
publikācijas, uzziņu avoti, e-grāmatas, meklēšanas dienesti, materiāli sociālajās zinātnēs, eksaktajās 
zinātnēs, medicīnā, jurisprudencē, bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, izglītībā un e-apmācībā, 
biznesā un menedžmentā u.c. 

 Bibliotēku resursi 

http://www.acadlib.lv/  

Latvijas akadēmiskā bibliotēka2. http://www.lnb.lv/  

Latvijas Nacionālā bibliotēka 

 

http://www.mab.lt/  

Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēka 

 

http://www.nlib.ee/  

Igaunijas Nacionālā bibliotēka 

 

http://www.nlr.ru/  

Krievijas Nacionālā bibliotēka 

 

http://www.rsl.ru/  

Krievijas Valsts bibliotēka 

 

http://www.inion.ru/  

Sabiedrisko zinātņu zinātniskās informācijas institūts (INION)  

 

http://www.unilib.neva.ru/lib/home.html  

Sankt-Pēterburgas Valsts tehniskās universitātes Fundamentālā bibliotēka  

 

http://www.ipl.org/  

Interneta Publiskā bibliotēka 

 

http://www.123world.com/libraries/  

Pasaules bibliotēkas 
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