
Kā elektroniski pasūtīt / rezervēt 
NB K i j i dLNB Krātuvēs pieejamos izdevumus

ReģistrēšanāsReģistrēšanās
1. LNB mājas lapā  http://www.lnb.lvhttp://www.lnb.lv izvēlas Valsts nozīmes 

kopkatalogu vai LNB katalogu un atver sadaļu Reģistrētieskopkatalogu vai LNB katalogu un atver sadaļu Reģistrēties.

2. Lodziņā  Lietotāja ID vai personas kods ieraksta savu 
lietotāja ID numuru kas redzams uz Vienotās lasītāja karteslietotāja ID numuru, kas redzams uz Vienotās lasītāja kartes 
vai uz studentu apliecības otras puses.

3 Lodziņā Parole ieraksta bibliotēkā piešķirto paroli3. Lodziņā Parole ieraksta bibliotēkā piešķirto paroli. 
Ja tādas nav, vaicā LNB reģistratūras darbiniekam. 

4 Sadaļā Bibliotēka izvēlas Latvijas Nacionālā bibliotēka un4. Sadaļā Bibliotēka izvēlas Latvijas Nacionālā bibliotēka un 
aktivizē pogu Reģistrēties.
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ReģistrēšanāsReģistrēšanās

5. Atveras logs:

6. Lai nomainītu paroli, atver sadaļu Lietotājs un aktivizē pogu 
Parole. Ievada jauno paroli no vismaz pieciem burtiem vai j p p
cipariem. 
Ja neatceras paroli, jāzvana uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
SBA sektoru: tālr.67287594.
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Pasūtīšana / rezervēšana
1 Atver sadaļu Meklēšana un sameklē nepieciešamo1. Atver  sadaļu Meklēšana un sameklē nepieciešamo 

izdevumu.
2. Atveras meklēšanas rezultātu saraksts:

3. Izvēlas un atver kādu no sekojošām LNB filiālēm: 
LNB Galvenā grāmatu krātuve, LNB krātuve – Tērbatas ielā,LNB Galvenā grāmatu krātuve, LNB krātuve Tērbatas ielā, 
LNB Depozitārijs, 
LNB Bibliogrāfisko uzziņu lasītava, 
LNB Sociālo zinātņu literatūras lasītava, ņ ,
LNB Juridiskās literatūras lasītava, 
LNB Humanitāro zinātņu literatūras lasītava. 3



Pasūtīšana / rezervēšanaPasūtīšana / rezervēšana

4. Eksemplāra izvēles secība:p
a) Ja ailē Atdošanas datums  ierakstīts  Plauktā - tāds  

eksemplārs ir brīvs un to var pasūtīt. 
b) J ilē Atd š d t i k tīt N i t šb) Ja ailē Atdošanas datums  ierakstīts Novietošana 

plauktā - tāds  eksemplārs ir nodots, bet vēl nav 
novietots atpakaļ krātuves plauktā. To var pasūtīt.

c) Ja ailē Atdošanas datums  ierakstīts Pieprasīts, 
Rezervēts vai redzams konkrēts datums – tādam 
eksemplāram var iestāties rindā un saņemt tikai tad, kadeksemplāram var iestāties rindā un saņemt tikai tad, kad 
iepriekšējais lietotājs to nodos atpakaļ.

d) Ja ailē Eksemplāra statuss ierakstīts Speciālais 
eksemplārs tād eksemplār SBA abonenti pasūtīteksemplārs – tādu eksemplāru SBA abonenti pasūtīt 
nevar. Tas ir tikai lasīšanai uz vietas.
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Pasūtīšana / rezervēšanaPasūtīšana / rezervēšana

5. Aktivizē pogu pasūtīt, kas atrodas izvēlētā eksemplāra5. Aktivizē pogu pasūtīt, kas atrodas izvēlētā eksemplāra 
kreisajā malā.
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Pasūtīšana / rezervēšanaPasūtīšana / rezervēšana 
6. Atveras Rezervēšanas pieprasījuma logs, kurā aktivizē pogu Sūtīt,

un izdevums ir pasūtīts.p

7. Pasūtīto izdevumu saņemšanas kārtība nemainās. 
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Lietotāja informācijaLietotāja informācija
Sadaļā Lietotājs var apskatīt  informāciju par pasūtītajiem / ļ j p j p p j
rezervētajiem izdevumiem, esošajiem izsniegumiem  kā arī 
citu informāciju. 
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Beidzot darbuBeidzot darbu 
elektroniskajā katalogā, aktivizē 

pogu Beigt darbu

Ja darbā ar elektronisko katalogu rodas kādas neskaidrības, 
jautāt bibliotekāram:jautāt bibliotekāram: 

– uz vietas bibliotēkā; 
– pa tālruni: 67287594, 67502705; 
– pa e-pastu: abonin@lnb.lv
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Ja pasūtot eksemplāru uz ekrāna parādās augstāk redzamais logs, tad  šo 
eksemplāru elektroniski pasūtīt neizdosies sistēmas kĜūdas dēĜ. 
  
Šādos gadījumos lūdzu atsūtiet uz e-pastu abonin@lnb.lv eksemplāra 
svītrkodu (vai kādas citas ziĦas par izdevumu) un lasītāja ID. Bibliotekārs 
koriăēs eksemplāru un rezervēs Jums. 
 
 
 
 
 
 


