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ScienceDirect Freedom Collection datubāze satur Elsevier izdotos žurnālus dažādās zinātņu nozarēs: 

lauksaimniecība un bioloģijas zinātnes, ekonomika, datorzinātnes, ķīmija, inženierzinātnes, vides zinātnes, 

matemātika un fizika, medicīna, veterinārmedicīna, psiholoģija, sociālās zinātnes u.c. 
 

Datubāzes žurnālu saraksts pieejams: https://www.sciencedirect.com -> vai 

https://www.sciencedirect.com/science/journals.  

Šajā sarakstā: 

ar zaļo atzīmi (  = subscribed) norādīti izdevumi, kuriem  pieejami publikāciju pilni teksti; 

ar pelēko atzīmi (  = non-subscribed) norādīti izdevumi, kuriem pieejamas tikai anotācijas; 

ar oranžo atzīmi ( = open access) norādīti izdevumi, kuri pieejami brīvā piekļuvē.  
 

Lai piekļūtu datubāzei, no LLU Fundamentālās bibliotēkas mājaslapas http://llufb.llu.lv izvēlas norādi → 

Datubāzes un katalogi → Abonētās datubāzes, e-žurnāli, e-grāmatas → ScienceDirect Journals vai raksta 

adresi: https://www.sciencedirect.com 

 

ScienceDirect Journals datubāze pieejama:  

 LLU Fundamentālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrā (255.telpa),  

 LLU tīklā un LLU aģentūrās pēc datoru IP adresēm,  

 ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu – https://ezproxy.llu.lv →  

https://ezproxy.llu.lv/login?qurl=https%3a%2f%2fwww.sciencedirect.com%2fscience%2f 
 

Konsultācijas – Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (tālrunis: 63005695 vai 132, e-pasts: bibliogr@llu.lv). 

Tehniskās problēmas – e-pasts: llufb@llu.lv, tālrunis: 63005695 vai 133. 

 

 

 

Ieraksta meklēšanas kritērijus – 

atslēgvārdus, autora uzvārdu, 

nosaukumu u.c. 

Informācijas atlase izmantojot 

nozaru kategorijas. 

Paplašinātā meklēšana 

timber bridge 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/science/journals
http://llufb.llu.lv/
https://www.sciencedirect.com/
https://ezproxy.llu.lv/login?qurl=https%3a%2f%2fwww.sciencedirect.com%2fscience%2f


Informācijas meklēšana ScienceDirect Journals datubāzē LLU tīklā un ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU 

IS lietotājkontu. 

Žurnāla arhīvs (issue 

archive). Piekļuve citu 

gadu rakstiem. 

1. Publikāciju atlase izmantojot nozaru kategorijas.  

Darba lapas lejā redzams nozaru saraksts. Uzklikšķinot uz attiecīgo sadaļu, iegūst sīkāku tematisko 

sadalījumu.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvēlas  nozari 

Piekļuve žurnāla rakstu 

arhīvam 

Klikšķis uz raksta nosaukuma, 

lai redzētu plašāku 

informāciju par rakstu 



Informācijas meklēšana ScienceDirect Journals datubāzē LLU tīklā un ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU 

IS lietotājkontu. 
 

2. Informācijas meklēšana (Search). 
Meklēšanas logā ieraksta nepieciešamos nosacījumus (atslēgvārdus vai raksta nosaukumu, vai autora 

uzvārdu utm.).  

2.1. Vienkāršā vai ātrā meklēšana. 

 
 

2.2. Paplašinātā (advanced search) meklēšana. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Meklēšanas rezultāta 

ierobežošanas iespējas 

Klikšķis uz raksta nosaukuma, 

lai redzētu plašāku 

informāciju par rakstu 
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