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Datubāze „LLU aizstāvētie promocijas darbi” 
 

Darbu uzsāk no LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapas http://llufb.llu.lv sadaļā Datubāzes un 

katalogi → LLU FB veidotās datubāzes un katalogi. Klikšķinot uz ieraksta “LLU aizstāvētie 

promocijas darbi”. Sākumā tiek piedāvāta versija ar vienkāršo meklēšanu. Datubāze satur LLU 

aizstāvēto promocijas darbu un to kopsavilkumu bibliogrāfiskos aprakstus. No 2003. g. ierakstiem ir 

saites uz LLU aizstāvēto promocijas darbu kopsavilkumu tekstiem, no 2008. gada saskaņā ar 

vienošanos ar autoru pieejami arī promocijas darbu pilnie teksti. 
 

1. Informācijas meklēšanas nosacījumi 
 

 
 
 

 

Izvēlas meklēšanas lauku  meklēt pēc: vārda nosaukumā, autora, UDK indeksa, izdošanas 

gada u.c.).  

 ja pieprasījuma frāzi veido vairāki vārdi, var izmantot Bula operatorus AND, OR un NOT. Ja 

neviens operators nav norādīts, sistēma pēc noklusējuma izmanto and. Vārda mainīgo un nezināmo 

daļu aizvieto ar * vai ? 
 

Piem.: Vārda nosaukumā   reģion*     vai arī      Vārda nosaukumā   food* OR pārtik* 
 

 

 izvēlas meklēšanas lauku – vārds nosaukumā, ar domu, ka vēlamais vārds (vai vairāki vārdi) 

tiek meklēts dokumentu nosaukumos, neatkarīgi no tā atrašanās vietas nosaukumā. 
 

Piem.: Vārda nosaukumā    e*onom* 
 

 !!! Meklēšanas lauku Nosaukums izmanto, ja zināms precīzs darba nosaukums vai vismaz 

nosaukuma  pirmais vārds. 

  ja meklē dokumentus krievu valodā:  

 pārslēdz klaviatūru no LV uz RU un raksta meklēšanas vārdu vai frāzi krievu valodā; 

 beidzot dokumentu meklēšanu krievu valodā, pārslēdz klaviatūru no RU uz LV. 

Piem.: Visi lauki   пищев* and прод* 
 

 ja meklē dokumentus valodās, kuras satur umlautus vai citas zīmes, tos aizvieto ar * vai ? 
Piem.: Vārda nosaukumā    ern*hrung 
 

 meklēšanu uzsāk, ja noklikšķina pogu/komandu “Meklēt” vai nospiež taustiņu Enter. 

 

Iespēja izvēlēties 

citas datubāzes 

Palīdzība – norādes 

par darbību datubāzēs 

Meklēšanas kritērija 

lauka izvēle 

Iespēja ierobežot meklēšanu 

pēc valodas un gadiem  

http://llufb.llu.lv/
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=llu02
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=llu02
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2. Meklēšanas rezultāts - darbu saraksts 

 
 

 
 

Atrodoties rezultātu sarakstā un izvēloties pogu , ir iespēja filtrēt (ierobežot) atlasīto sarakstu (pēc 

gada, pēc valodas u.c.): Izvēlas kādu no definētajiem filtriem Noklikšķiniet uz atbilstošās ierobežojuma 

saites, lai definētu filtrēšanas parametru 

 

 
 

 

Sarakstā izvēlas 

ierobežošanas kritēriju 

izvēlēties dokumenta 

apraksta formātu 

Klikšķis uz darba nosaukuma 

– skatīt publikācijas pilnu 

bibliogrāfisko aprakstu  

Atlasīt/atzīmēt 

visus ierakstus 

vai atzīmēt 

atsevišķus 

ierakstus 

Piekļuve darba 

pilnam tekstam 

Piekļuve kopsavilkuma 

pilnam tekstam 

Informācija par 

publikāciju, anotācija. 



Instrukcija informācijas meklēšanai bibliotēkas datubāzē „Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvētie 

promocijas darbi” informācijas sistēmā ALEPH 
 

LLU Fundamentālā bibliotēka   3. lpp. 

 

3. Informācijas saglabāšana, pārsūtīšana uz e-pastu 
 

Atrodoties rezultātu sarakstā (sk. 2.punktu), ir iespēja sarakstu saglabāt (saraksts veidojas atzīmējot atlasītos 

ierakstus) vai nosūtīt informāciju par dokumentu no pilna ieraksta loga uz e-pastu.    

 Atzīmējiet nepieciešamos ierakstus, lai veidojas saraksts. 

 Nospiediet pogu/komandu   . 
 

Jums ir iespējas nosūtīt atlasītos ierakstus pa e-pastu (ierakstot e-pasta adresi) vai saglabāt datorā. 

Jāizvēlas ierakstu formāts un kodējums Unicode / UTF-8 (ne-latīņu alfabētiem).  Darbu 

beidzot, poga/komandu   . 
 

 
 

 

 

Konsultācijas par darbu datubāzē Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā 258. telpa vai Uzziņu un 

informācijas centrā 255. telpa. Tālrunis 63005695, IP 132; e-pasts bibliogr@llu.lv 

 

mailto:bibliogr@llu.lv

