
BRĪVPIEEJAS PILNU TEKSTU DATUBĀZES 

 

 

Directory of Open Acess Books. Dažādu nozaru zinātniskas grāmatas brīvpieejā. 

http://www.doabooks.org/doab  

 

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ). Apkopota informācija par brīvpieejas žurnāliem un 

piedāvātas meklēšanas un brīvas piekļuves iespējas zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem 

dažādās zinātņu jomās un valodās.  

https://doaj.org/  

 

 

MDPI. Brīvpieejas datubāze ar akadēmiskiem žurnāliem, rakstiem un citiem materiāliem dažādās 

nozarēs. http://www.mdpi.com/ 

 

BASE. Bīlefeldes universitātes veidots akadēmisku resursu interneta meklētājs. Lielākā daļa resursu ir 

brīvpieejas. https://www.base-search.net/  

http://www.doabooks.org/doab
https://doaj.org/
http://www.mdpi.com/
https://www.base-search.net/


 

OAPEN. Open Access Publishing in European Networks ir starptautisks projekts, kas atbalsta un 

veicina zinātnisko elektronisko resursu – grāmatu – publicēšanu brīvpieejā.  

http://www.oapen.org/home?brand=oapen  

 

 

Open Access Theses and Dissertations. Brīvpieejas disertācijas un noslēguma darbi no vairāk kā 

1000 akadēmiskām institūcijām visā pasaulē.  

https://oatd.org/  

 

 

Science Direct. Zinātniskās datubāzes Science Direct brīvpieejas žurnālu un grāmatu kolekcija. 

https://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access  

 

 

Emerald Reach. Zinātniskās datubāzes Emerald Insight brīvpieejas žurnālu un grāmatu kolekcija.  

http://www.emeraldinsight.com/page/openaccess  

 

JSTOR. Zinātniskās datubāzes JSTOR brīvpieejas žurnālu un grāmatu kolekcija. 

http://www.jstor.org/open  

http://www.oapen.org/home?brand=oapen
https://oatd.org/
https://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access
http://www.emeraldinsight.com/page/openaccess
http://www.jstor.org/open


 

Springer Open. Zinātniskās datubāzes Springer brīvpieejas žurnālu un grāmatu kolekcija. 

https://www.springeropen.com/  

RTU zinātnisko rakstu sērija: Ekonomika un uzņēmējdarbība. Pilnteksta publikācijas. 

https://ortus.rtu.lv/science/lv/series/3  

 

 

Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. https://dspace.lu.lv/dspace/ 

 

 

World Bank Open Knowledge Repository. Pasaules bankas brīvpieejas resursu repozitorijs. 

Pieejamas grāmatas, žurnāli, ikgadējie ziņojumi, dažādi dokumenti un informatīvie materiāli. 

https://openknowledge.worldbank.org/  

 

 

Central and Eastern European Online Library. Akadēmisku resursu datubāze dažādās nozarēs par ar 

Centrāleiropu un Austrumeiropu saistītiem tematiem. Lai piekļūtu brīvpieejas resursiem, nepieciešams 

reģistrēties.  

https://www.ceeol.com/  

https://www.springeropen.com/
https://ortus.rtu.lv/science/lv/series/3
https://dspace.lu.lv/dspace/
https://openknowledge.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/
https://www.ceeol.com/


 

DiVA. Brīvpieejas datubāze, kurā publicēti akadēmiski resursi un studentu noslēguma darbi no 47 

zinātniskajām institūcijām Zviedrijā.  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-1722  

 

Akadēmiski brīvpieejas žurnāli 

Cogent Business & Management.  https://www.cogentoa.com/journal/business-and-management  

Cogent Economics & Finance. https://www.cogentoa.com/journal/economics-and-finance  

 

  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-1722
https://www.cogentoa.com/journal/business-and-management
https://www.cogentoa.com/journal/economics-and-finance


UZZIŅU RESURSI 

 

Google Scholar. Zinātniskās informācijas meklētājs http://scholar.google.lv/ 

 

AkadTerm. Latvijas Zinātņu akadēmijas Akadēmiskā terminu datubāze http://termini.lza.lv/term.php 

 

 

Cambridge Dictionaries Online. http://dictionary.cambridge.org/ 

 

 

Oxford Dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/ 

 

 

Your Dictionary. Tulkojošās, skaidrojošās, sinonīmu, tezauru, daudzvalodu u.c. vārdnīcas. 

http://www.yourdictionary.com/  

 

 

Internet Gossary of Satatistical terms. Kompānijas The Animated Software Company izveidota 

tiešsaistes statistiskas  terminu vārdnīca.  

http://www.animatedsoftware.com/statglos/statglos.htm#index  

 

 

http://scholar.google.lv/
http://termini.lza.lv/term.php
http://dictionary.cambridge.org/
https://en.oxforddictionaries.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.animatedsoftware.com/statglos/statglos.htm#index

