
Informācijas meklēšanas sistēmas Primo 

izmantošanas ceļvedis RTU Zinātniskās 

bibliotēkas lietotājiem 

Reģistrēta lietotāja iespējas 

Lai pilnībā varētu izmantot sistēmu Primo, nepieciešams tajā 

reģistrēties. Šī iespēja ir tikai RTU studentiem, mācībspēkiem 

un darbiniekiem. Reģistrācijai jāizmanto ORTUS lietotājvārds 

un parole. Jāreģistrējas augšējās joslas labajā stūrī: 

 

Lai pasūtītu eksemplārus, jābūt arī reģistrētam RTU Zinātniskās 

bibliotēkas lietotājam. Ja izmanto tikai abonētos un brīvpieejas 

tiešsaistes resursus, reģistrācija RTU Zinātniskajā bibliotēkā nav 

nepieciešama. 

Pēc reģistrēšanās Primo var pārbaudīt bibliotēkā saņemto 

eksemplāru nodošanas termiņus, iespējams termiņus pagarināt. 

Piekļuve tam ir augšējā joslā sadaļā “Mana bibliotēkas karte” 

(pieejama tikai pēc reģistrēšanās): 

 

Reģistrētam lietotājam ir arī iespēja saglabāt savus meklējumus 

turpmākajām darba sesijām Primo, izmantojot spraudītes ikonu. 

 
 

Nereģistrēti lietotāji meklējumus var saglabāt tikai līdz 

konkrētās darba sesijas beigām.  



Meklēšana 

Meklēšanas sistēma RTU Primo meklē informāciju: 

1) bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, 

2) tiešsaistes datubāzēs (abonētajās un brīvpieejas), 

3) RTU Zinātniskās bibliotēkas veidotajās datubāzēs (RTU 

vēstures un mācībspēku publikāciju datubāzē, RTU Zinātniskās 

bibliotēkas pilntekstu skenēto materiālu datubāzē “Ķīmija”, 

datubāzē “Arhitektūra un būvniecība”). 

Meklēt var katrā no nosauktajām kopām atsevišķi vai visās 

vienlaicīgi: 

 

 

Lai meklētu pēc konkrētiem parametriem (autora, nosaukuma 

u.tml.), var izvēlēties paplašināto meklēšanu: 

 

 

https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCRTU_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank


Arī paplašinātajā meklēšanā var izvēlēties meklēšanas kopu, bet 

ir iespēja izvēlēties arī konkrētākus meklēšanas parametrus un to 

atbilstību: 

 

 

Iespēja “Meklēt” parādās tikai tad, kad ir ievadīts meklēšanas 

pieprasījums: 

 

 

 

 

 

 



Rezultātu saraksta iespējas 

Rezultātus iespējams sakārtot pēc atbilstības, hronoloģiski vai 

alfabētiski pēc autora vai nosaukuma: 

 

 

Rezultātus iespējams filtrēt (sašaurināt) pēc dažādām kritēriju 

kopām  – resursa veida (grāmatas, raksti, žurnāli u.tml.), autora, 

izveidošanas gada, valodas, bibliotēkas filiāles utt.: 

 

 

Kopā “Datubāzes” iespējams izvēlēties tikai tos kopkataloga 

ierakstus, kuri atspoguļo RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamos 

izdevumus: 

 



Var izvēlēties rezultātu atbilstību vienam vai vairākiem 

kritērijiem. Var izmantot simbolu , lai izslēgtu kādu vai 

vairākus kritērijus. 

 

 

 

Ieraksta detalizēta skatīšana 

Lai skatītu plašāku informāciju par ierakstu, klikšķiniet uz 

resursa nosaukuma: 

 

 

Detalizētajā skatā: 

 redzama pilna informācija par attiecīgo resursu,  

 iespējama saite uz pilntekstu, 

 sistēmā reģistrēti lietotāji var rezervēt eksemplārus (no 

Primo RTU saskarnes iespējams rezervēt tikai RTU 

Zinātniskās bibliotēkas eksemplārus (nav iespējams 

rezervēt no LU, LNB, RSU)), 

 iespējams lietot bibliogrāfisko norāžu formātus, saglabāt 

hipersaiti, nosūtīt ierakstu uz e-pasta adresi, u.c.: 

 



 
 

Ja lietotājs nav reģistrējies Primo, tad pasūtīšanas iespēja netiek 

parādīta: 

 

 
 

 

 

 



Piekļuve tiešsaistes datubāžu pilntekstiem 

Piekļūt tiešsaistes pilntekstiem var gan no rezultātu saraksta, gan 

no detalizētā skata. 

 
 

 

Detalizētajā skatā jānospiež “Saite uz tiešsaistes resursu”: 

 

 

Vispirms atvērsies lodziņš ar saiti uz datubāzi, kur šis pilnteksts 

RTU studentiem un darbiniekiem ir pieejams (šis serviss tiek 

nodrošināts ar programmas SFX palīdzību): 

 



Aktivizējot saiti, atveras ieraksts datubāzē (pēc autorizācijas ar 

ORTUS lietotājvārdu un paroli), kur ir pieeja konkrētajam 

resursam (rakstam, e-grāmatai, e-žurnālam): 

 

 

Augšējā izvēļņu josla 

Augšējā joslā pieejami vairāki meklēšanas veidi un pārlūkošana: 

 

E-resursi A-Z - iespēja pārlūkot un meklēt informāciju par 

konkrētu e-žurnālu vai meklēt e-grāmatu. 

Tiešā meklēšana - meklēt konkrētu rakstu, žurnālu vai grāmatu, 

norādot bibliogrāfiskos datus. Šeit iespējams meklēt tikai 

tiešsaistes datubāzēs. 

Pārlūkot – pārlūkot ierakstus no kopkataloga un bibliotēkas 

veidotajām datubāzēm pēc priekšmeta, autora, nosaukuma. 

 


