
Kā meklēt informāciju 

elektroniskajā  

katalogā

Elektroniskā kataloga izmantošanas iespējas: 

nepieciešamās grāmatas meklēšana, pasūtīšana, 

rezervēšana un to lietošanas termiņa pagarināšana.



Saturs

 Vienkāršā meklēšana.

 Paplašinātā meklēšana.

 Ierobežota meklēšana.

 ViA studentu datubāze.

 Izdevuma pasūtīšana (tiks papildināts, nav pieejams)



Kā piekļūt ViA bibliotēkas resursiem

 Atveram ViA mājaslapu www.va.lv

www.va.lv Studentiem un darbiniekiem      Bibliotēka

www.va.lv Zinātne Bibliotēka

 Atrodiet «Elektroniskie katalogi»

https://va.lv/lv/studentiem-un-darbiniekiem/biblioteka/elektroniskie-

katalogi

http://www.va.lv/
http://www.va.lv/
http://www.va.lv/
https://va.lv/lv/studentiem-un-darbiniekiem/biblioteka/elektroniskie-katalogi


https://va.lv/lv/studentiem-un-darbiniekiem/biblioteka/elektroniskie-katalogi

Elektroniskais 

katalogs

https://va.lv/lv/studentiem-un-darbiniekiem/biblioteka/elektroniskie-katalogi


Vienkāršā meklēšana

Ierobežota meklēšana

Paplašinātā meklēšana



Elektroniskā kataloga izmantošana 

 Sastāv no 4 katalogiem: 

 Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs; 

 ViA Studentu pētījumu datubāze; 

 Novadpētniecības datubāze;

 ViA Docētāju publikācijas.

 Elektroniskais katalogs pieejams: 

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx


Meklēšanai var  izvēlēties vienu 

vai vairākus no izvēlnē 

piedāvātajem katalogiem



Vienkāršā meklēšana Ierakstot atslēgvārdu, tiek 

sameklēts gan katrs vārds, gan 

frāze izdevuma aprakstā

Ievadot pārāk daudz vārdu meklēšanas 

joslā, rezultāts var būt neprecīzs. 

Optimālais meklējamo vārdu skaits 

meklēšanas pieprasījumā ir 1 – 3 vārdi.

Lai sameklētu noteiktu frāzi, 

frāzi ieliek pēdiņas („ ”)

Ja nav zināmas precīzas 

izdevuma ziņas, 

meklējamajam vārdam galotni 

var aizstāt ar zvaigznīti (*) 

* – var atrast ierakstus ar dažādām vārda formām. 

Pievienojot * zīmi vārda beigās, tiek norādīts, ka 

nepieciešams sameklēt visus vārdus, kas sākas 

ar norādīto vārda daļu. 

Piemēram, organiz* – organizācija, organizēšana, 

organizētā, organization, organizational, u.c.
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Rezultātu saraksts

Atlasīto sarakstu var  sakārtot:

• Autors + Nosaukums; 

• Nosaukums;

• Izdošanas gads;

• Ieraksta izveidošanas 

datums.

Lai apskatītu pilnu 

aprakstu, spiediet uz 

grāmatas nosaukuma 

vai skatīt



Pievērst uzmanību 

eksemplāra pieejamībai

Ja esat bibliotēkā, lūdzu, 

pierakstiet autoru, nosaukumu un 

plaukta šifru. Dodieties pie 

plaukta vai jautājiet palīdzību 

bibliotekārei



Paplašinātā meklēšana ļauj 

savienot vairākus kritērijus:

• Autora uzvārds;

• Izdevuma nosaukums;

• u.c.

Paplašinātā meklēšana
Lai veiktu detalizētāku 

meklēšanu, izmanto paplašināto 

meklēšanu, kas dod iespēju 

izmantot loģiskos operatorus:

(„un”) un („vai”)



Ieraksta nosaukumu, autoru 

un klikšķina meklēt



Lai apskatītu pilnu 

aprakstu, klikšķina uz 

grāmatas nosaukuma vai 

skatīt



Uzklikšķiniet uz «+ eksemplāri», 

lai redzētu ziņas par 

eksemplāriem, tos rezervētu



Izvēlieties eksemplārus, kuri atrodas 

Cēsu iela 4, Valmiera:

• ViA bibliotēka, lasītava – sarkana uzlīme, lasītavā uz vietas.

• ViA bibliotēka – zaļa uzlīme, izsniedz uz 2 nedēļām.

• ViA bibliotēka, mācību liter.krājums – dzeltena uzlīme, 

izsniedz uz kursa laiku.



Ierobežota meklēšana

Iespēja ierobežot meklēšanu. Izdevumus var 

meklēt:

• noteiktā valodā; 

• noteiktu izdevuma veidu;

• izdevumus noteiktā izdošanas gadu 

intervālā.

Atlasīto sarakstu var  sakārtot:

• Autors + Nosaukums; 

• Nosaukums;

• Izdošanas gads;

• Ieraksta izveidošanas datums.



Meklējot ViA studentu datubāzē 

pētījumus par tirgvedību, ieraksta 

atslēgvārdu «tirgvedība»

ViA studentu datubāze

Rezultātu 

saraksts: 96 



ViA studentu darbi, 

kuriem pievienots 

«Pilns teksts» ir 

pieejami tiešsaistē 

(attālināti)

[GP- ] gada projekts

[…] bakalaura vai 

maģistra darbs 



Bakalaura darba apraksts

Uzklikšķinot uz anotācijas, 

iespējams iepazīties ar 

darba saturu



Meklēt var pēc studiju

programmas. 

Piemēram, «Biznesa vadība»

Meklējot pēc atslēgvārda 

«tirgvedība» «Biznesa 

vadība»



Meklējot studentu darbus ar pilnajiem tekstiem, 

meklēšanas joslā ieraksta – pilns teksts

Izvēlas ViA

studentu darbi

Pilnie teksti pieejami:
• Biznesa vadība.

• Biznesa  vides vadība. 

• Tūrisma organizāciju vadība. 

• Tūrisma stratēģiskā vadība. 

• Stratēģiskā tūrisma pasākumu vadība. 

• Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators.

• Mehatronika.

• Koka ēku celtniecība un ekobūves.

• Informāciju tehnoloģijas 

• Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas. 

• Sociotehnisku sistēmu modelēšana.



Lai izlasītu pilnu tekstu – klikšķina uz «Pilns teksts». 

Pilns teksts pieejams PDF formātā.  





Grāmatu elektroniska rezervēšana, 

grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana (I) 
 Lai varētu izmantot savu bibliotēkas lietotāja kontu:

 jābūt reģistrētam ViB lietotājam;

 bibliotēkā jāsaņem lietotājvārds un parole.

 Pieslēdzoties «Mana bibliotēka» var:

 apskatīt kādas grāmatas pašlaik ir jūsu lietošanā un to lietošanas termiņus;

 lūgt pagarināt dokumentu lietošanas termiņu;

 rezervēt nepieciešamo grāmatu;

 iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts 

citam lasītājam.



Grāmatu elektroniska rezervēšana, 

grāmatas lietošanas termiņa pagarināšana (II) 
 Lai varētu elektroniski rezervēt grāmatas, jāpieslēdzas savam bibliotēkas lietotāja 

kontam «Mana bibliotēka». Piekļuvi tam nodrošina lietotājvārds un parole, ko 
reģistrētam lietotājam pēc pieprasījuma piešķir ViB.

 Noteikumi:

 Rezervācijas pieprasījuma apstrādes laiks – 72 stundas.

 Rezervējot grāmatas, vienlaicīgi iespējams pasūtīt 5 dokumentus.

 Rezervētās grāmatas bibliotēkā jāsaņem 3 darba dienu laikā kopš rezervācijas apstiprināšanas 
brīža.

 Info par rezervētām grāmatām – e-pasts.

 Uzmanību! Iespēja pasūtīt grāmatas un citus dokumentus uz laiku atslēgta. 
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

 !!! Grāmatu lietošanas termiņu nevar pagarināt, ja ir nokavēts lietošanas termiņš vai uz 
izdevumu ir rinda.



Lai reģistrētos «Mana bibliotēka», jāievada lietotājvārds un parole:

• rezervējiet dokumentus no to bibliotēku krājumiem, kurās esat 

reģistrēts kā lietotājs (VB un ViA) – Cēsu iela 4, Valmiera !!!

• par rezervēšanas iespējām no citu bibliotēku krājumiem jautājiet 

bibliotekāram!





xxx



Autorizēts lietotājs var veikt 

izdevuma pasūtīšanu (šobrīd šis 

pakalpojums nav iespējams)

Izvēlētās grāmatas var 

veidot sarakstā, 

uzklikšķinot uz « + » 



Atlasītās grāmatas « – » 



Izveidoto grāmatu sarakstu var 

nosūtīt uz e-pastu vai izdrukāt: 

gan bibliogrāfisko sarakstu, 

gan sarakstu ar eksemplāru ziņām. 

No saraksta iespējama izdevumu 

pasūtīšana.



Nozaru literatūras un daiļliteratūras 

izsniegšana uz mājām
 Grāmatas izsniedz bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem, kuriem nav parādsaistību 

ViB.

 Grāmatas un citus dokumentus neizsniedz uz citas personas vārda.

 Lietotājam vienlaicīgi izsniedzamo grāmatu skaits nevar pārsniegt 10 vienības.

 Nozaru literatūras grāmatas ir marķētas ar 3 krāsu uzlīmēm:

 Sarkana uzlīme – lasītavas eksemplārs, izmantojams bibliotēkā uz vietas.

 Zaļa uzlīme – līdzi ņemams eksemplārs (2 nedēļas).

 Dzeltena uzlīme – ViA mācību grāmata – uz semestri vai kursa laiku.

 CD un DVD filmas – 7 dienām (vienā reizē izsniedz ne vairāk kā 5 diskus).

 Žurnālus – 7 dienām (neizsniedz jaunākos numurus, ja tas ir vienīgais eksemplārs).



E-kataloga mobilā versija

valmiera.biblioteka.lv/Alise

 ViB elektroniskais kopkatalogs ALISE tagad ir 

pieejams arī mobilo ierīču lietotājiem (no telefoniem, 

planšetdatoriem).

 Ierakstot meklētājā valmiera.biblioteka.lv/Alise, ierīce 

uzreiz atpazīs mobilo versiju.

 Ja tas nenotiek, tad atveroties parastajam katalogam, apakšējā 

labajā stūrī jānoklikšķina uz "Mobilā versija"

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx


valmiera.biblioteka.lv/Alise
Pieslēgties ar «lietotājvārdu» un

«paroli»

https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx


Jautājumi???
bibl.info@va.lv

Mob.Nr. 2664430

mailto:bibl.info@va.lv


Uz tikšanos Valmieras 

integrētajā bibliotēkā! 


