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Pētniecisko darbu datu bāzes lietošanas noteikumi
Šis dokuments nosaka Latvijas Vides zinātnes studentu apvienības (LVZSA) mācību pētniecisko darbu
datu bāzes (turpmāk tekstā- datubāze), kas izveidota LVZSA mājaslapā www.lvzsa.lv lietošanas
noteikumus.

1. Datu bāzes izveides mērķis
1.1. LVZSA datubāze ir izveidota ar mērķi, veicināt vides izglītības attīstību, dodot iespēju
studentiem iepazīties ar citu studentu darbiem vides aizsardzības jomā.
2. Datu bāzei pievienojamie pētnieciskie darbi
2.1. Datubāzē iespējams pievienot pētnieciskos darbus (kursa darbus, praktiskos darbus
u.tml.), kas izstrādāti kādā no vides aizsardzības nozarēm (ilgtspējīga attīstība, dabas
resursu izmantošana, vides tehnoloģijas, ekoloģija u.tml.)
2.2. Datubāzē iespējams pievienot pētniecisko darbu, kas ir atbilstošā kvalitātē un nesatur
tiešus citātus no citu autoru darbiem (nav plaģiāts).
3. Darbu augšupielādes noteikumi
3.1. Lietotājiem ir atļauts augšupielādēt tikai savus darbus. Ja darbam ir vairāki autori, tad
autoram, kas augšupielādē darbu, iepriekš ir jāiegūst pārējo autoru piekrišana.
3.2. Autors iesniedz savu pētniecisko darbu caur mājaslapā www.lvzsa.lv norādīto e-pastu
parastā PDF formātā, un LVZSA nozīmētā atbildīgā persona to pārveido aizsargātā PDF
formātā.
3.3. Augšupielādējot darbu autors piekrīt, ka tas ir publiski pieejams lejupielādei aizsargātā
PDF faila formātā LVZSA mājaslapā www.lvzsa.lv.
3.4. Augšupielādējot darbu autors piekrīt, ka darba Word formāts tiks saglabāts vienotā
LVZSA datubāzē, kas nav publiski pieejama.
3.5. Darba pirmajā lapā autoram jānorāda sava kontaktinformācija (e-pasts vai tālruņa
numurs), kas būs redzama publiski un nepieciešamības gadījumā var tikt izmantota
saziņai ar autoru.
4. Darbu lejupielādes noteikumi
4.1. Lejupielādējot darbu lietotājs apliecina, ka ievēros darbu lejupielādes noteikumus.
4.2. Lejupielādētos darbus ir atļauts izmantot nekomerciālos izglītības nolūkos;
4.3. Darbu autortiesības ir aizsargātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
4.4. Aizliegts jebkādā veidā ievietot teksta daļas no lejupielādētā pētnieciskā darba savā
darbā bez atbilstošas atsauces (vārdu plaģiātisms);
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4.5. Aizliegts iekļaut savā darbā jebkuru orģinālideju bez atbilstošas atsauces uz autoru (ideju
plaģiātisms). Aizliegts iekļaut savā darbā lejupielādētajā darbā atrastās citu autoru idejas
bez atbilstošas atsauces uz idejas autoru.
4.6. Augšupielādētajos darbos ir iespējama nepilnīga atsauču lietošana, tāpēc pirms
lejupielādētā darba citēšanas ir jāizvērtē vai lejupielādētajā darbā atsauces ir lietotas
korekti un līdz ar to ir korekti atsaukties uz lejupielādēto darbu vai arī ir jāmeklē idejas
orģinālautors.
4.7. Darbi ir paredzēti šādai izmantošanai:
4.7.1. Kā informācijas avots, izglītojošs materiāls;
4.7.2. Darbu noformēšanas paraugs;
4.7.3. Atsauču bibliotēka.
5. LVZSA atbildība
5.1. LVZSA uztur datu bāzi nekomerciālā nolūkā.
5.2. LVZSA neveic augšupielādēto darbu satura pārbaudi, tāpēc tā neuzņemas atbildību par
augšupielādēto darbu saturu.
5.3. LVZSA neuzņemas nekādu atbildību par to kā tiek izmantoti lejupielādētie darbi, bet ir
veikusi šādus pasākumus, lai aizsargātu autoru autortiesības:
5.3.1. darbi tiek publicēti aizsargātā PDF formātā, kurā ir atiespējota teksta kopēšana.
5.3.2. LVZSA ir izstrādājusi lejupielādes noteikumus, ar kuriem tiek aizsargātas autoru
autortiesības.
5.4. LVZSA neuzņemas nekādu atbildību par datu bāzes pieejamību;
5.5. LVZSA uzglabā iesniegto darbu neaizsargātā PDF formātā atsevišķā datu bāzē, kurai ir
pieeja tikai ierobežotam LVZSA biedru lokam.

LVZSA valdes priekšsēdētāja
Ieva Pakere
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