
MENDELEY (www.mendeley.com/)

Iespējas informācijas izgūšanā bibliotēkas abonētajās 

e-žurnālu un e-grāmatu datubāzes, kā arī brīvpieejas (Open

Access) Internet resursos.

LLU Fundamentālā bibliotēka

Elita Bērziņa

e-pasts: eilita.berzina@llu.lv



Mendeley (https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager) ir interneta 

programma, kas ļauj pārvaldīt, sakārtot zinātniskos darbus, kā arī dalīties ar tiem, sadarboties 

tiešsaistē ar citiem zinātniekiem. Automātiski veido bibliogrāfiju, darbojas kā akadēmiskās vides 

sociālais tīkls, palīdz organizēt savu pētījumu, ļauj importēt dokumentus no e-žurnālu un e-grāmatu 

datubāzēm, universitāšu repozitorijiem, u.c.
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https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager


Konta izveidošana Mendeley, I
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Konta izveidošana Mendeley, II

4

Pieejai var izmantot 
Elsevier kontu 

(ScienceDirect, Scopus
datubāzu kontu). 



Mendeley Desktop (https://www.mendeley.com/download-desktop/) – instalēšana
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Instalē Mendeley

Desktop

Windows vidē.

https://www.mendeley.com/download-desktop/


Mendeley – Install Web Importer
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http://www.mendeley.com/import/


Mendeley – Install Web Importer

GoogleChrome pārlūkprogramma 
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https://www.mendeley.com/import/


My profile page – personīgie dati



Mendeley grupas
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Dokumenti – Papers
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Suggest – populārākas publikācijas nozarē
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MENDELEY -> My library
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Iespēja iekopēt «My Library» 

aprakstus vai pievienot 

dokumentus

Iespēja atlasīt aprakstus 

pēc autora uzvārda, u. 

tml.



MENDELEY -> My library

jauna dokumenta pievienošana – Add Document
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EBSCO datubāzes
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EBSCO datubāzes pieejamas: 
• LLU Fundamentālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrā 

(255.telpa), LLU tīklā un LLU aģentūrās pēc datoru IP adresēm 
http://search.ebscohost.com/

• ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu -
https://ezproxy.llu.lv -> EBSCOhost - daudznozaru datubāze, kas 
satur informāciju lauksaimniecībā, ekoloģijā, enerģētikā, 
pārtikas zinātnē, veterinārmedicīnā, ekonomikā, izglītībā, u.c.

Atslēgvārdus, terminus vai frāzi ievada meklēšanas 
logā vai vairākos logos un izvēlas atbilstošu 

meklēšanas lauku

Papildus iespējas 
meklēšanas 

ierobežošanai visām 
izvēlētajām EBSCO 
datubāzēm. Piem.: 

izdošanas datums (no 
līdz)... 
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PALĪGS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ 1.07 MB PDF - http://llufb.llu.lv/dokumenti/palidz_materiali/Inform_mekl_EBSCO-paligs.pdf

http://search.ebscohost.com/
https://ezproxy.llu.lv/
http://llufb.llu.lv/dokumenti/palidz_materiali/Inform_mekl_EBSCO-paligs.pdf
http://llufb.llu.lv/dokumenti/palidz_materiali/Inform_mekl_EBSCO-paligs.pdf


Publikāciju importēšana MENDELEY no EBSCO, I
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Atrodoties publikācijas skatu formā 

vai publikāciju sarakstā EBSCO 

datubāzēs, izvēlas «Export». 

EBSCO piedāvā logu, kurā parādās 

publikācijas (u) bibliogrāfiskais 

apraksts un tiek piedāvāta iespēja 

izvēlēties eksportēšanas formātu.



Publikāciju importēšana MENDELEY no EBSCO, II
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Iespēja importēt publikāciju 

aprakstu(s) RIS formātā. 

Pēc tam rezultātu var ielasīt 

«Mendeley Desktop» vai 

«Mendeley Web ->Add-

>Import RIS» un iegūt 

bibliogrāfisko informāciju 

par publikācijām.



Publikāciju importēšana MENDELEY no EBSCO, III
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ScienceDirect datubāze –

informācijas meklēšana, II
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Iegūto rezultātu sarakstu vai 
atsevišķu ierakstu pilnus tekstus 
ir iespējams saglabāt, izdrukāt 

vai nosūtīt uz e-pastu.

Izvēle ļauj apskatīt 
anotāciju

Iespēja veikt papildus 
meklēšanu un rezultātu 
ierobežošanu sarakstā

Iespēja sakārtot 
rezultātus 

hronoloģiski vai pēc 
nozīmīguma

Atlasa un atzīmē vēlamos 
ierakstus, veidojot sarakstu



ScienceDirect datubāze – informācijas meklēšana, III



Scopus datubāze –

informācijas 

meklēšana, I
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Scopus piedāvā 

meklēt 

informāciju pēc 

atslēgas 

vārdiem, atlasīt 

žurnālus, kuros 

visvairāk ir 

publicēta 

interesējošā 

tēma, atrast 

autorus, kuri 

raksta par 

meklēto tēmu, kā 

arī informāciju 

par citējamību.

Datubāzei ir 

izstrādāti rīki, 

kas nodrošina 

ērtu iespēju 

analizēt un 

vizualizēt 

pētījumus. 

Datubāze ir pieejama: 

• LLU Fundamentālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrā 

(255.telpa), LLU tīklā un LLU aģentūrās pēc datoru IP adresēm vai 

autorizētiem lietotājiem ar paroli ārpus LLU tīkla, norādot adresi 

http://www.scopus.com/

• ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu - https://ezproxy.llu.lv-> 

Scopus - izdevniecības Elsevier bibliogrāfiskās un citēšanas 

informācijas datubāze

http://www.scopus.com/
http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://www.scopus.com


Publikāciju importēšana MENDELEY no 

datubāzes Scopus, I
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Atrodoties publikācijas 

skatu formā vai 

publikāciju sarakstā 

Scopus datubāzē, 

izvēlas Export-

>«Mendeley». 



Publikāciju importēšana MENDELEY

no datubāzes Scopus – RIS formāts, I
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Publikāciju importēšana MENDELEY no datubāzes 

Scopus – RIS formāts, II
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Publikāciju importēšana MENDELEY no 

datubāzes Scopus – RIS formāts, III
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Publikāciju importēšana MENDELEY no datubāzes Scopus –

RIS formāts, IV
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Publikāciju importēšana MENDELEY no Wiley datubāzes, I
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Publikāciju importēšana MENDELEY no 

Wiley datubāzes, II
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Atrodoties publikācijas 

skatu formā  vai publikāciju 

sarakstā Wiley datubāzē, 

izvēlas «Mendeley». 

Mendeley rīks piedāvā 

logu, kurā parādās 

publikācijas bibliogrāfiskais 

apraksts un tiek piedāvāta 

iespēja izvēlēties mapi, 

kurā saglabāt dokumentu. 



Taylor & Francis Group CRC Press e-grāmatas (ieiet ar LLU IS 

lietotājkontu) Informācijas meklēšana un izgūšana
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https://www.taylorfrancis.com/
https://www.taylorfrancis.com.ezproxy.llu.lv/


Taylor & Francis Group CRC Press e-grāmatas (ieiet ar LLU 

IS lietotājkontu) Publikāciju importēšana MENDELEY, I

Grāmatas 

nosaukums un 

informācija par 

grāmatu.

https://www.taylorfrancis.com/
https://www.taylorfrancis.com.ezproxy.llu.lv/


Taylor & Francis Group CRC Press e-grāmatas (ieiet ar LLU 

IS lietotājkontu) Publikāciju importēšana MENDELEY, II

30

https://www.taylorfrancis.com/
https://www.taylorfrancis.com.ezproxy.llu.lv/


Bibliotēkas vienotais meklētājs (PRIMO 

DISCOVERY) un Mendeley, I
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https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCLLU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCLLU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank


Bibliotēkas vienotais meklētājs 

(PRIMO DISCOVERY) un Mendeley, II
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Atrodoties sarakstā  vai skatu 

formā  datubāzē, izvēlas 

«Mendeley». Mendeley rīks 

piedāvā logu, kurā parādās 

publikācijas bibliogrāfiskais 

apraksts un tiek piedāvāta 

iespēja izvēlēties mapi, kurā 

saglabāt dokumentu. 

https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCLLU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCLLU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank


Bibliotēkas vienotais meklētājs 

(PRIMO DISCOVERY) un Mendeley, III
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Iespēja importēt 

izdevumu aprakstu(s) 

RIS formātā. Pēc tam 

rezultātu var ielasīt 

«Mendeley Desktop» 

vai «Mendeley Web -

>Add->Import RIS» un 

iegūt bibliogrāfisko 

informāciju par 

izdevumu 

(publikāciju).

https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCLLU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCLLU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank


Publikāciju importēšana MENDELEY no Kopkataloga 

datubāzes. Rezultāts «Mendeley Library»
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Publikāciju importēšana MENDELEY no Web of Science
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Publikāciju importēšana MENDELEY no SAGE datubāzes
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Atrodoties publikācijas skatu 

formā  vai publikāciju sarakstā 

datubāzē, izvēlas «Mendeley». 

Mendeley rīks piedāvā logu, 

kurā parādās publikācijas 

bibliogrāfiskais apraksts un tiek 

piedāvāta iespēja izvēlēties 

mapi, kurā saglabāt dokumentu. 



Publikāciju importēšana MENDELEY no SAGE 

datubāzes. Rezultāts «Mendeley Library»



Publikāciju importēšana MENDELEY no 

SpringerLink

Atrodoties atrasto 

dokumentu sarakstā vai 

publikācijas skatu formā, 

Bookmark slejā izvēlas 

«Import to Mendeley». 

MENDELEY rīks piedāvā 

logu, kurā parādās 

publikācijas bibliogrāfiskais 

apraksts un tiek piedāvāta 

iespēja izvēlēties mapi, kurā 

saglabāt dokumentu. Ja 

publikācijai ir pieejams 

pilnais teksts, tiek piedāvāta 

iespēja saglabāt arī PDF.



Publikāciju importēšana MENDELEY no Google Scholar, I
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Publikāciju importēšana MENDELEY no Google Scholar, II
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Iespēja izvēlēties rakstus arī 

latviešu valodā, kā arī citās 

valodās.



Publikāciju importēšana MENDELEY no Google

Scholar, III
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Atrodoties atrasto 

dokumentu sarakstā vai 

publikācijas skatu formā, 

Bookmark slejā izvēlas 

«Import to Mendeley». 

MENDELEY rīks piedāvā 

logu, kurā parādās 

publikācijas bibliogrāfiskais 

apraksts un tiek piedāvāta 

iespēja izvēlēties mapi, kurā 

saglabāt dokumentu. Ja 

publikācijai ir pieejams 

pilnais teksts, tiek piedāvāta 

iespēja saglabāt arī PDF.



Mendeley Desktop, I
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Iespēja skatīt 

saglabātos resursus, 

labot bibliogrāfiskos 

datus, kā arī veidot 

elektronisko plauktu.

Iespēja sinhronizēt datus ar Mendeley

«My Library» tiešsaistē (online). Izmanto 

gadījumā, ja resursi tiek iepludināti no 

failiem (datnēm) Mendeley Desktop

personīgajā datorā.



Mendeley Desktop, II
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Iespēja strādāt ar Mendeley vidē 

saglabātiem pilniem tekstiem PDF u.c. 

formātā, veidot piezīmes (Note) un atzīmēt 

tekstu dažādās krāsās. 



Mendeley Desktop, III. Iespēja papildināt bibliotēku ar iepriekš 

saglabātiem PDF dokumentiem no datubāzēm vai katalogiem.

44



‘Watch Folder’

Save the folder



Mendeley Desktop, V
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Iespēja meklēt Mendeley bibliotēkā 

dokumentus pēc atslēgvārda.



Mendeley Desktop, VI
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Iespēja sakārtot literatūras avotus pēc 

autora, nosaukuma (Title) vai 

publicēšanas gada.



Mendeley Desktop, VII
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Iespēja izvēlēties literatūras avota 

bibliogrāfiskā apraksta veidu, kā arī 

papildināt ar jaunajiem stiliem.. 

Noklusētais stils ir «American

Psychological Association 6th 

Edition».



Mendeley Desktop. Iespēja papildināt ar stiliem.
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Iespēja izvēlēties citu stilu (style), kā arī 

papildināt ar jauniem stiliem 

bibliogrāfisko norāžu veidošanai.



Mendeley Desktop, VI
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Instalē iespēju MS Word Reference
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Citēšana no Mendeley Desktop, I
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Citēšana no Mendeley Desktop, II

Izvēlas avotu, kuru citē darbā un 

nospiež pogu «Cite». Rezultātā iegūst 

citēšanas norādi Word dokumentā.
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Citēšana no Mendeley Desktop, III
Iespēja izvēlēties citu stilu (style), kā arī 

papildināt ar jauniem stiliem 

bibliogrāfisko norāžu veidošanai.



Literatūras avotu saraksts no Mendeley Desktop, I
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Izvēlas «Insert Bibliography» un iegūst 

literatūras sarakstu. Ja literatūras 

sarakstā parādās kļūdas noformējumā, 

ir jāskatās dokumenta dati «Mendeley

Desktop» un jālabo. 



Literatūras avotu saraksts no Mendeley Desktop, II
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Ja literatūras sarakstā parādās kļūdas 

noformējumā, ir jāskatās dokumenta 

bibliogrāfiskie dati «Mendeley

Desktop».  Izlabojot kļūdas aprakstā 

«Mendeley Desktop» datos, iegūst 

aprakstu Word dokumentā
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Iespēja veidot jaunu stilu uz esošā stila bāzes, I
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Iespēja veidot jaunu stilu uz esošā stila bāzes – Visual CSL Editor

Ievada Mendeley rīka 

paroli
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Iespēja rediģēt autora, 

nosaukuma vai citu 

bibliogrāfisko ziņu 

noformējumu un 

pieturzīmes.

Iespēja veidot jaunu stilu uz esošā stila bāzes, III



Jaunā Mendeley stila pielietošana
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URL: 

http://csl.mendeley.com/styles/5210271/apa-

LLU-doktorant

 Atver Mendeley Desktop

 Mendeley Desktop. Izvēlnē View->Citations

Style ->More Styles->.

 Logā “Citations Styles” izvēlas “Get More 

Styles”
 “Download Style” logā iekopē norādīto URL 

saiti (link).

 Izvēlas Download un 

rezultātā logā tiek aktivizēts 

jaunais stils, kuru var 

izmantot.

http://csl.mendeley.com/styles/5210271/apa-LLU-doktorant
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Palīdzības materiāli (Help)

http://support.mendeley.com/

http://support.mendeley.com/


Jautājumi:

llufb@llu.lv

eilita.berzina@llu.lv
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mailto:llufb@llu.lv
mailto:eilita.petrova@llu.lv

