
Informācijas meklēšanas ceļi 

Meklēšanas rīks: Primo 

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs 

RTU ZB elektroniskais  katalogs 

Abonētās un bibliotēkas veidotās datubāzes 

Bibliotēkā (Paula Valdena iela 5) 

 Plauktu indeksi: 
 

Arhitektūra  
Teritoriālā plānošana        71 

Teritoriālās plānošanas principi un prakse. Reģionālā pilsētbūvniecība un lauku plānošana,  Reģionālā 
plānošana, Lauksaimniecības zemju plānošana. Lauku apbūves  plānošana, Pilsētbūvnieciskā 
plānošana. Urbānā attīstība. Apbūves platības, Pilsētu vai teritoriju vienības, zonas, Būvju izvietojums 
pilsētā. Apbūves  rajona situācijas plānojums, Satiksmes ceļi (plānojums, projektēšana)  
     

Ainavu arhitektūra        712 

Ainavu un dabas pieminekļu aizsardzība      719 

Arhitektūra         72 

Arhitektūras teorija un filozofija, Tehnika, Arhitektūras vēsture, Mūsdienu arhitektūra, Arhitektūras 
detaļas un apdares. Dekorācijas ornaments ,Arhitekti  

Ēkas kopumā         721 

Sabiedriskās ēkas         725 

Sakrālā arhitektūra        726 

Izglītības, zinātnes, kultūras ēkas       727 

Dzīvojamās ēkas         728 

Mākslas mēbeles         749.1 

Māksla         7 

Mākslas teorija un filozofija, Mākslas periodi un fāzes. Skolas, stili, ietekme, Rūpnieciskais reklāmas 

dizains utt.,Nodarbošanās, profesijas un darbības veidi mākslā un izklaidē  

Tēlniecība         73 

Tēlnieki (personālijas), Metālmāksla        

Dizains. Dekoratīvā un lietišķā māksla      74 

Zīmēšana kopumā , Rasēšana. Tehniskie zīmējumi, Interjers      

Glezniecība         75 

https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCRTU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank
file:///C:/Users/SK00157/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UMZXLVHP/Valsts%20nozīmes%20elektroniskais%20kopkatalogs
file:///C:/Users/SK00157/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UMZXLVHP/RTU%20ZB%20elektroniskais%20%20katalogs
https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka/informacijas-meklesana


Grafiskā māksla         76 

Būvniecība 

Hidrotehnika kopumā        626 

Aizsprosti un hidrostacijas        627 

Dabisko ūdensceļu, ostu, piestātņu un krastu inženierija    628 

Ūdensapgāde. Ūdens apstrāde. Ūdens patēriņš , Kanalizācija, Notekūdeņi.  Notekūdeņu apstrāde, 

likvidēšana, atkārtota lietošana, Pilsētas higiēna. Pilsētas sanitārās tīrības uzturēšana. Atkritumi, 

Pasākumi pret rūpnieciskiem un citiem traucējumiem,  Sanitārija. Ūdens apgāde. Kanalizācija. 

Apgaismes tehnika 

Celtnieka (būvēšanas) arods. Būvdarbu veikšanas tehnoloģija un process  69 

Būvfizika         69:53 

Būvmašīnas         69.002.5 

Ēku ekspluatācija         69.059 

Būvmateriāli         691 

Ēku un būvju konstruktīvās daļas un elementi     692 

Mūrniecība un ar to saistītie būvarodi      693 

Ēku iekārtas, inženiertīkli un inženieriekārtas, aprīkojums    696 

Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionāšana     697 

Ēku aizsardzības pasākumi. Avārijas novēršanas pasākumi. Profilakse   699.8 

 Žurnāli par pēdējiem 2 gadiem atrodami Centrālās bibliotēkas lasītavā Paula 
Valdena 5, 2.stāvā   

 Informācija par abonētiem žurnāliem: 
 

Alfabētiskais periodisko izdevumu rādītājs  
Sistemātiskais periodisko izdevumu rādītājs (Rādītājā žurnāli un avīzes sakārtoti 
pa nozarēm). 
 
Citi resursi    
 
Grāmatas un žurnāli RTU Arhitektūras fakultātes Metodiskajā kabinetā Rīgā, 
Ķīpsalas ielā 6        
 

Arhitektūra un būvniecība –raksti žurnālos un rakstu krājumos arhitektūras un 

būvniecības nozarēs. Rakstu pilntekstus varat lasīt Centrālajā bibliotēkā, Paula 

Valdena ielā 5. 

Arhitektūra  

Māksla 

https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_pr_alf_2018.pdf
https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_pr_sist_2018.pdf
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=tua03
https://lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/arhitektura
https://lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/maksla


Tehnika 

LETA - nacionālā informācijas aģentūra 

LVS – Latvijas Valsts standarti 
 
LETONIKA - latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, apkopo 
vienuviet  digitālos resursus par Latviju 
 
 
E-grāmatas un e-žurnāli abonētajās datubāzēs 
 
Proquest Ebook Central – pilnteksta e-grāmatas, ko izdevušas pasaules vadošas 
zinātniskās izdevniecības -  Elsevier, Wiley, Springer, Oxford Press, Emerald 
 

EBSCOhost eBook Academic Collection – pilnteksta e-grāmatu datubāze, kurā 
satur vadošo zinātnisko izdevniecību grāmatu angļu valodā. 

EBSCOhost datubāzes: 
Academic Search Complete - plašakā daudznozaru zinātnisko žurnālu pilntekstu 
datubāze 

ScienceDirect – Daudznozaru zinātnisko žurnālu datubāze, kas veido izdevējs 
Elsevier. 

Wiley Online Library – zinātniskie pilntekstu žurnāli no 1997.g. dažādās zinātņu 
nozarēs, arī arhitektūrā 

SCOPUS/Web of Science – Pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskās citējamības 
datubāzes. 

 
Konsultācijas, semināri, nodarbības 

 
Zvanīt uz tel.nr. 67089102 
Rakstīt uz e-pastu uzzinas@rtu.lv 
  

 

https://lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/tehnika
http://leta.lv/
https://www.lvs.lv/
https://www.letonika.lv/default.aspx
https://ebookcentral.proquest.com/lib/rtulv-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731663C3635673736353632153E9227E366D36413669361E325E331133603&stsug=AjY0A3jHyNpmRMRzMo_UW1Vp_fq0G8_Yy3NBC4Xmh2MCJD7TjpAGte6D_MLMhHs-3u2CTUaF_Ytk-KjW-E2VDZ7viSWNrgAQHNc9wfinoKofn5htxvCsW74O6eHzBTuydUEs6Qfj6u0F18lPWweDFzDGMlwf-PrlwOR3176L5iuIAs8&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C4635973726353632753C27377376C374C376C371C375C371C376C33013&selectServicesToken=AzaIxXQv836l0jrLWv1Q-0bzf8bf4YwViGW9HwlYd2RkZiuRcIe_8ugXtSoNjRaUYiy4d3BKveKfC0LByWGuW5e1c4Q81MjPYv1GPvIJv3Cjw6CHJHU6P-pdbq4mBh81pn9qJCylC7uz3kqDdwaq-6Yc6TgM_EI1Nrlfo7r2_54G1_WgCKl1QfzoNIA9R0wGRXqnc0ZsQpru2pBUv1wcO4py8o7k-PDaxd32BoCXDwL8Yy-HJBrKKmUsaeGMmE4R4_fy90kBAQfucSnS9M-FoBtmMtEXgIGM_1qzf1_j85jN9wa27CWn_bSQYaH4dO02K1z3b44FmAO2EN5yCbl8C02-alc990LcjnI
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=d60c4527-708a-4435-b50b-9011211dcc67%40sessionmgr104
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
mailto:uzzinas@rtu.lv

