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Par Academia.lndb.lv

 Academia ir akadēmiskais repozitorijs pētniekiem un institūcijām.

 Mērķis - uzglabāt vienkopus un padarīt pieejamus Latvijā izstrādātos 
akadēmiskos darbus. 

 Lielākā daļa repozitorijā publicēto darbu ir pieejami pilntekstā atbilstoši 
Atvērtās piekļuves (Open Access) principiem.

 Academia saturu veido Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju radīti darbi.

 Līdzdalība Academia ir atvērta visām Latvijas izglītības un zinātnes institūcijām. 



Par Atvērto piekļuvi (Open Access)

 Academia atbalsta Atvērtās piekļuves (Open Access) iniciatīvu, kuras 
mērķis ir veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju zinātniskiem 
elektroniskajiem resursiem. 

 Zinātnieki nesaņem autoratlīdzību par publikācijām Atvērtajā piekļuvē, bet 
šis ir veids kā palielināt zinātniskās pētniecības ietekmi un inovāciju 
rašanos.

 Liela daļa no pētījumiem tiek veikti par sabiedrības finansētiem 
līdzekļiem, tādēļ ir tikai likumsakarīgi, ka pētniecības rezultāti ir brīvi 
pieejami visiem sabiedrības locekļiem.
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Academia.lndb.lv - objektu atlase

Objektus ir iespējams 
atlasīt pēc kritērijiem:

 Publikācijas tips

 Nozare

 Institūcija (Partneri)

 Pieejamība

 Valoda



Academia.lndb.lv – objekta metadati, 
anotācija



Academia.lndb.lv - objekta PDF atvērums



Potenciālais sadarbības process

Vienošanās 
par sadarbību

Sadarbības 
līguma 

noslēgšana

Pētījumu 
(objektu) 

pievienošanas 
apmācības

Pētījumu 
pievienošana

Pētījumu metadatu 
labošana, 

piekļuves tiesību 
izmaiņas

Pētījumi ir pieejami 
izmantošanai 
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Academia nākotne

 DOI – Digitālais objektu identifikators

 Fasešu atlase

 Saskarnes pilnveidojumi

 Sadarbība ar CESSDA (Consortium of European Social Science Data 
Archives)

 Starptautiski atzīts repozitorijs

 Uzlabojumi – ņemot vērā partnerus ieteikumus

 Sadarbība ar IZM



Ieguvumi
 Zinātnisko darbu saglabāšana

 LNB nodrošina darbu mūžīgu glabāšanu (šis termins nepieciešamības gadījumā 
ietver arī formātu maiņu)

 Zinātnisko darbu pieejamība
 Darbi ir pieejami jebkuram interesentam, no jebkuras vietas, kur ir pieejams 

internets

 Latvijas zinātnes attīstība
 Pārskats par zinātni kopumā, par konkrētu nozari, augstskolu
 Atvieglotāka pētniecības temata izvēle
 Plaģiātisma izskaušana
 Darbu kvalitātes uzlabošanās (augstskolas apzinās, ka pēc aizstāvēšanas visi 

absolventu darbi ir pieejami)
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