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LU Bibliotēka ir galvenais LU studiju un pētniecības 
informācijas resursu centrs, kas piedāvā: 

 

– kvalitatīvus, daudzveidīgus un mūsdienīgus 
pakalpojumus 

 

– dažādu nozaru drukātos un elektroniskos 
informācijas resursus 

 

– vienotu servisu 11 nozaru bibliotēkās 

 

Latvijas Universitātes Bibliotēka 



Nozaru bibliotēkas 

 Medicīnas bibliotēka. 
 Ķīmijas zinātņu bibliotēka 
 Bioloģijas zinātņu bibliotēka. 
 Humanitāro zinātņu bibliotēka. 
 Astronomijas institūta bibliotēka. 
 Zemes un vides zinātnes bibliotēka. 
 Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka. 

 Ekonomikas zinātņu bibliotēka. 
 Vēstures un filozofijas zinātņu bibliotēka. 
 Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka. 
 Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēka. 
 Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija. 

 
 



 Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050,  

 Kā viesiem pieejama lasītava - 2.stāvs, 203.telpa  

 
 

 

 Darba laiks: 

 I – V    9 – 21 

VI        9 – 17 

VII         –  
 

 

 Kontakti: 

tālrunis: 67034642 

e-pasts: ekonomikas.bibl@lu.lv 

Skype: LU Bibliotēkas Ekonomikas zinātņu bibliotēka  

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs   

Ekonomikas zinātņu bibliotēka 
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Brīvpieejas krājums ar aptuveni  44 000   
iespieddarbiem latviešu, angļu, krievu un vācu valodās: 

 

 ekonomikā, 

 uzņēmējdarbībā, 

 finansēs, 

 tirgvedībā,  

 vadības zinībās, 

 tūrisma ekonomikā,  

 grāmatvedībā,  

 demogrāfijā, 

 statistikā, 

 matemātikā, datorzinātnē, politikā, u.c.  

 

Ekonomikas zinātņu bibliotēka 
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LASĪTAVA (203.telpa) 

 Gandrīz visi bibliotēkā 

pieejamie iespieddarbi  

1 eksemplārā 

 Izstādes 

 76 darba vietas (26 

aprīkotas ar stacionāro 

datoru); 

 5 portatīvie datori;  

 Skeneris; 2 kopētāji; 

printeris. 



Latvijas Universitātes Bibliotēkas informācijas resursu meklēšana 

kopkatalogā. Pamatā izdevumi, kas bibliotēku krājumos nonākuši pēc 

1990. gada, bet katalogs tiek regulāri papildināts ar jauniem ierakstiem. 

 

Kopkataloga veidošanā piedalās LU Bibliotēka un 8 valsts nozīmes 

bibliotēkas (Latvijas izglītības iestāžu, akadēmiskās bibliotēkas un 

Latvijas Nacionālās Bibliotēka). 

LU Bibliotēkas 

elektroniskais katalogs – www.lu.lv/biblioteka 

http://www.lu.lv/


LU Bibliotēka – datubāzes 

Brīvi pieejamas - www.lu.lv/biblioteka 

 LU Bibliotēkas veidotās datubāzes 

 Brīvpieejas e-resursi 

 

Skolēniem un skolotājiem piekļuve no LU Bibliotēkas 

datoriem  

 Izmēģinājuma pieejas datubāzes 

 Abonētās datubāzes 



LU Bibliotēka – datubāzes pēc veida  

 

 Uzziņu jeb enciklopēdiskās (piem., Letonika, Oxford Reference Online) 

 E-grāmatu (Dawsonera, EBSCO) 

 E-žurnālu (piem., EBSCO, Emerald, ScienceDirect) 

 Atsevišķi e-žurnāli (iFinanses.lv) 

 Ziņu (BNS ziņas, LETA, Nozare.lv) 

 Citas datubāzes – Statistika (Passport GMID), Juridiskie akti, 

Disertācijas u.c. 

 



LU Bibliotēkas veidotās datubāzes 

LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze  
LU mācībspēku un zinātnieku publikāciju – monogrāfiju, rakstu latviešu un 

ārzemju zinātniskajos izdevumos, konferenču tēžu un elektronisko 
publikāciju bibliogrāfiskie ieraksti. 

 

LU izstrādāto un aizstāvēto disertāciju datubāze  
Bibliogrāfiskā informācija par LU izstrādātajiem vai aizstāvētajiem promocijas 

darbiem, disertācijām, zinātnisko darbu kopām un monogrāfijām. Daļai, kas 
aizstāvēti pēc 2006.g., pilnie teksti. 

 

 

Piekļuve: http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/ 

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/publikaciju-db/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/disertaciju-db/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/publikaciju-db/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/publikaciju-db/


Brīvpieejas e-resursi 

 

 Izvērtēti, kvalitatīvi e-resursi 

 Informācija par brīvpieejas (Open Access) elektroniskajiem 

resursiem – e-žurnālu un e-grāmatu datubāzēm, institucionālajiem 

repozitārijiem, kā arī zinātniskajiem informācijas meklētājiem un 

citiem resursiem.  

 Kopumā vairāk kā 120 e-resursu saites ar īsu anotāciju. 



 Cambridge Journals Online (CJO) 

 Eastview Social Sciences & Humanities 

 EBSCO (šeit arī e-grāmatu pilnie teksti – eBook Academic Collection ) 

 Emerald 

 iFinanses.lv 

 JSTOR (pieejama LU Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1a) 

 Letonika 

 Oxford Reference Online: Premium Collection 

 Passport GMID 

 ProQuest Dissertations & Theses 

 RUBRICON 

 SAGE Journals Online 

 Science Direct 

 Springer Link 

 
    

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ 

Abonētās datubāzes nozarē 
Skolēniem un skolotājiem piekļuve no LU Bibliotēkas datoriem 

http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/


Uz drīzu tikšanos 

Latvijas Universitātes Bibliotēkā 
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