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Programma piedāvā tiešsaistes 
elektronisko datubāzu pieeju 

▪ nozaru un daudznozaru datubāzu abonēšana:
▪ konsultācijas par resursu izvēli,
▪ cenu piedāvājums klientam,
▪ līgumu slēgšana,
▪ resursu pieejas nodrošinājums,
▪ pieejas pārraudzība abonēšanas periodā

▪ abonēšanas maksas atlaides:

▪ KISC ir starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic information
for Libraries) nacionālais pārstāvis,

▪ KISC sadarbībā ar nacionālajiem resursu izdevējiem

▪ apmācību vebināri resursu lietotājiem

▪ jaunu datubāzu bezmaksas izmēģinājumi periodā 1-3 mēn.

▪ datubāzu izmantošanas statistikas pārskati, kas ļauj izvērtēt
resursu izmantošanas efektivitāti
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Publikāciju veidi        
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Ziņas, aktuālā 
informācija

Uzziņas 
(enciklopēdijas, 

vārdnīcas)

Analītiski pārskati, 
statistika

Pētījumi, e-žurnālu 
publikācijas

Multivide (attēli, 
audio, video, kartes)

Daiļdarbu pilnteksti, 
e-grāmatas,
recenzijas



Kāpēc izmantot šos resursus?

➢ daudznozaru publikācijas - izglītībai, pētniecībai, 
profesionālajai pilnveidei, mūžizglītībai

➢ uzticami un droši publikāciju avoti - žurnāli, e-grāmatas, 
enciklopēdijas, vārdnīcas, recenzijas, digitālās kolekcijas, 
multivide u.c.

➢ draudzīga un saprotama vide - ātri izgūstama meklētā 
informācija

➢ ērta materiālu tālākizmantošana - kopēšana, printēšana, 
pārsūtīšana, saglabāšana savos failos

➢ atbalsts pētniecībai - ja bibliotēka abonē datubāzi, tās
studenti un pasniedzēji var publicēt savus darbus attiecīgā
izdevēja OA žurnālos



Datubāzu pieeja un autorizācija

➢ datubāze pievienota iestādes ārējai IP 
adresei

➢ iestādes tīklā resursu pieeja bez 
autorizācijas 

➢ attālinātā pieeja (no mājas datora) ar 
izdevēja dotu paroli

➢ bibliotēku lietotājiem pieeja ir bez maksas 



Datubāzu abonēšanas veidi 

➢ datubāzes pilna kolekcija (Full Collection)

➢ nozaru kolekcijas:
➢ zinātnes, tehnikas un medicīnas nozares (STM 

Package)

➢ humanitārās un sociālās zinātnes (HSS Package) 

➢ konkrētas tematiskās kolekcijas (Subject Collection)

➢ pieeja atsevišķiem izdevumiem (Pick up and choose)

➢ resursu komplektācija pēc noteiktiem kritērijiem
(Client tailored)



Abonēšanas cena

➢ Parasti ņem vērā:

• FTE (Full time equivalent) - pilna laika 
studentu un pasniedzēju kopskaitu,

• lietotāju kopskaitu bibliotēkā,

• iestādes darbinieku skaitu.

➢ Iespējama arī viena fiksēta resursa cena 



2021. gadā pieejamās datubāzes
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N.p.k. Datubāzes nosaukums Valoda

1 LETA  arhīvs / Nozare.lv LV

2 Letonika LV

3 Lursoft Laikrakstu bibliotēka LV

4 BiblioRossica RUS

5 EastView RUS

6 Integrum RUS

7 ACM Digital Library ENG

8 Britannica Online (Academic Edition, Library Edition) ENG

9 Cambridge Journals Online ENG

10 Credo ENG

11 EBSCO A-to-Z Services, EDS ENG

12 EBSCO (nacionālā resursu pakete) ENG

13 EBSCO eBooks ENG

14 EBSCO akadēmiskās datubāzes ENG

15 Emerald ENG

16 IMF eLibrary ENG

17 ProQuest ENG

18 SAGE ENG

19 Taylor & Francis eBooks ENG

20 Wiley Cochrane Library ENG

21 Wiley Online Journals ENG

22 Flipster Journals ENG

23 Technical Journals ENG



Programmā iesaistītās koledžas

✓ Biznesa Vadības koledža

✓ LKA aģentūra "Latvijas Kultūras koledža"

✓ LU Rīgas Medicīnas koledža

✓ LU Paula Stradiņa Medicīnas koledža

✓ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
koledža



Letonika.lv http://www.letonika.lv

Ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un
literatūrā. Saturs - enciklopēdijas, vārdnīcas, attēli, video un
audio kolekcijas, latviešu literatūras Lasītava, valodas krātuve,
kartes u.c.

Abonēšanas cena vienai iestādei (līdz 500 lietotājiem) –
EUR 196,27 ar PVN 

Jaunums! Pieeja Letonikas Lasītavas saturam, proti, daiļdarbiem, 
kas ir aizsargāti ar autortiesībām

Abonēšanas cena vienai iestādei (līdz 500 lietotājiem) –
EUR 172,43 ar PVN

http://www.letonika.lv/




Lursoft «Laikrakstu bibliotēka»
www.news.lv

Portāls News.lv piedāvā publikācijas no vairāk kā 100 dažādiem 
Latvijas centrālajiem un reģionu laikrakstiem. Arhīvs no 1993.g. 
Publikāciju skaits uz šo brīdi 7036057

Aizpildi Laikrakstu aģenta kartiņu un saņem sev 
interesējošo informāciju savā epastā

Abonēšanas cena vienai iestādei– EUR 338,46 ar PVN 

http://www.news.lv/


EBSCO datubāze
http://search.ebscohost.com

Nacionālā piedāvājuma pakete:

Academic Search Complete (ASC), MasterFILE Premier, Health Source: 
Nursing/Academic Edition+Consumer Edition, Newspaper Source, ERIC, 
GreenFILE, LISTA, MEDLINE

Abonēšanas cena vienai iestādei (FTE līdz 500) - EUR 2246,69 ar PVN

eBooks Academic Collection – plašs daudznozaru e-grāmatu 
nosaukumu klāsts, kas nodrošina jebkuras studiju programmas
pētniecības vajadzības

Abonēšanas cena vienai iestādei (FTE līdz 500) – USD 3200,- bez PVN

Tematiskais aptvērums: pilnīgs no antropoloģijas līdz zooloģijai
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Britannica www.britannica.co.uk

Enciklopēdiju publikāciju datubāze ar apjomīgu attēlu un 
multimediju kolekciju

➢ Vairāk kā 100000 enciklopēdiju, vārdnīcu, e-grāmatu, žurnālu, avīžu 
publikācijas, sasaiste ar Merriam-Webster Dictionary, Image Quest

➢ Tematika – politika, vēsture, ekonomika, zinātne, tehnika, 
ģeogrāfija, bioloģija, lauksaimniecība, reliģija, medicīna, māksla, 
mūzika, izklaide, tūrisms u.c. Ievērojamu cilvēku biogrāfijas, 
tematiski pārskati, statistika, datu analīze u.c.  

Abonēšanas cena vienai iestādei (FTE līdz 350) – GBP 671,- bez PVN 

http://www.britannica.co.uk/


Flipster digitālie žurnāli

Platforma piedāvā lielu kvalitatīvas informācijas apjomu ļoti viegli 
pieejamā vidē gan datorā, gan mobilajās ierīcēs. Žurnālu tematiskais 
aptvērums – uzņēmējdarbība, māksla, mūzika, kulinārija, dārzkopība, 
atpūta un brīvais laiks, mode, veselība un fitness, ceļojumi u.c. 



Abonēto datubāzu reklāma!

• Reklāma koledžas mājas lapā (baneris)

• Uzskatāmā informācija bibliotēkā – plakāti, elektroniskais 
displejs u.c.

• Pasniedzējiem un studentiem informatīva ziņa uz e-pastu

• Individuālais darbs



Izmantojiet e-resursus

2022. gadā!



PALDIES!


