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Izdevniecības John Wiley & Sons datubāze ietver 1600 žurnālu nosaukumus ekonomikā, uzņēmējdarbībā, 

grāmatvedībā, vides zinātnē, izglītībā, inženierzinātnēs, medicīnā un veterinārmedicīnā, humanitārajās un 

sabiedriskajās zinātnēs. 

 Lauksaimniecība (Agriculture) 

 Akvakultūra, Zvejniecība, Ihtioloģija (Aquaculture, Fisheries & Fish Science) 

 Arhitektūra (Architecture) 

 Bizness un Vadība (Business & Management) 

 Datorzinātne (Computer Science) 

 Ekonomika (Economics) 

 Elektrotehnika un Elektronika (Electrical & Electronics Engineering) 

 Pārtikas zinātne un Tehnoloģija (Food Science & Technology) 

 Zinātnes par dzīvību (Life Sciences) 

 Veterinārmedicīna (Veterinary Medicine) 
 

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

Datubāzes un katalogi → Abonētās datubāzes, E-žurnāli, E-grāmatas → Wiley Online Journals, vai raksta 

adresi: https://onlinelibrary.wiley.com/ 

Wiley Online 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%2fonlinelibrary.wiley.com%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 

priekšmetu kategorijas. 

Paplašinātā meklēšana 

https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000018
https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000017
https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000024
https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000028
https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000038
https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000047
https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000049
https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000058
https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000061
https://onlinelibrary.wiley.com/topic/browse/000119
http://llufb.llu.lv/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://ezproxy.llu.lv/login?qurl=https%3a%2f%2fonlinelibrary.wiley.com%2f


Informācijas meklēšana Wiley Online Journals datubāzē LLU tīklā un ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU 

IS lietotājkontu. 

 

1. Publikāciju atlase izmantojot priekšmetu kategorijas.  

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

tematisko sadalījumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvēlas  nozari 

Žurnālu nosaukumu saraksts 

(publications 12) ar norādi piekļuvei 

pilnam tekstam (full access). 

Klikšķis uz žurnāla nosaukuma 

vai attēla, lai redzētu informāciju 

par žurnālu un piekļūtu arhīvam. 

Žurnāla arhīvs (issue 

archive). Piekļuve citu 

gadu rakstiem. 



Informācijas meklēšana Wiley Online 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.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieraksta meklēšanas kritērijus – 

atslēgvārdus, autora uzvārdu, 

nosaukumu u.c.. 

 

Meklēšanas rezultāta 

ierobežošanas iespējas 

Klikšķis uz raksta nosaukuma, lai 

redzētu plašāku informāciju un 

piekļūtu pilnam tekstam 

Konsultācijas bibliogr@llu.lv 

tālr. 63005695  vai  132 

Tehniskas problēmas 

Elita.Berzina@llu.lv 

tālr. 63005695  vai 133 

mailto:bibliogr@llu.lv
mailto:Elita.Berzina@llu.lv
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