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Grāmatu komplektēšanas ceļvedis
1. Populārāko izdevniecību mājas lapas:
Izdevniecība „Annele”: http://annelesgramatas.lv/
Izdevniecība „Avots”: http://www.avotsabc.lv/products.php
Izdevniecība „Dienas Grāmata”: http://www.dgramata.lv/dg-izdotas-gramatas/
Izdevniecība „Jāņa sēta”: http://www.kartes.lv/
Izdevniecība “Kontinents” www.kontinents.lv
Izdevniecība „Jānis Roze”: http://www.janisroze.lv/
Izdevniecība „Jumava”: www.jumava.lv
Izdevniecība “Latvijas Avīze” http://veikals.la.lv/
Izdevniecība „Liels un Mazs”: http://www.lielsmazs.lv/index.php/lv/liels_un_mazs/Jaunas_gramatas/
Izdevniecība “Lietusdārzs” http://www.lietusdarzs.lv/
LU Akadēmiskais apgāds: https://www.lu.lv/apgads/jaunumi/
Grāmatu apgāds „Madris”: http://www.madris.lv/
Izdevniecība „Mansards”: http://www.apgadsmansards.lv/lv/
Izdevniecība „N.I.M.S.”: http://www.nims.lv/?sadala=darbi
Izdevniecība „Neputns”: http://neputns.lv/
Izdevniecība „Pētergailis”: http://www.petergailis.lv/peter/
Izdevniecība “Raka” www.raka.lv
Izdevniecība „Zinātne”: http://www.zinatnesgramatas.lv/lv/izdot%C4%81s-gr%C4%81matas
Izdevniecība „Zvaigzne ABC”: http://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/
Izdevniecība “Valters un Rapa”: https://www.valtersunrapa.lv/
Citus izdevējus iespējams atrast grāmatu izplatītāja “Virja” mājas lapā :
www.virja.lv/ sk.izdevēji – izvēlēties

2. Grāmatas krievu valodā
Книжный интернет-магазин www.janus.lv
Интернет-магазин www.OZON.ru
Интеллектуальная книга www.merion.lv/
Grāmatu nams “Valters un Rapa” https://www.valtersunrapa.lv/ru/
Grāmatnīca Globuss www.gramatnicaglobuss.lv/

3. Grāmatas angļu valodā:
Amazon.com www.amazon.com/
Grāmatu nams “Valters un Rapa” https://www.valtersunrapa.lv/en/
SIA "Latvijas grāmata" www.lgramata.lv/
Izdevniecība „Jānis Roze”: https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/dailliteratura/dailliteraturasvesvalodas.html

4. Izdevniecības, kas specializējas uz Bērnu un jauniešu literatūru:
Izdevniecība „Egmont Latvija”: http://www.egmont.lv/lv/catalogue
Izdevniecība “Liels un mazs” www.lielsmazs.lv/
Izdevniecība “Zvaigzne ABC” www.zvaigzne.lv
Izdevniecība „Annele”: http://annelesgramatas.lv/

5. Grāmatu piegāde:
Virja: http://www.virja.lv
SIA “Latvijas grāmata” http://www.lgramata.lv/index.php
Jānis Roze e-veikals http://www.janisroze.lv/
Zvaigzne ABC www.zvaigzne.lv

4. Informācija par iespieddarbiem Latvijā:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
"Latvijas jaunākās grāmatas" (ISSN 2255-9523) ir LNB Bibliogrāfijas institūta sastādīts biļetens, kas
ietver informāciju par konkrētajā mēnesī saņemtajiem izdevumu obligātajiem eksemplāriem.
Izdevums iznāk kopš 1983.gada, bet kopš 2000.gada ir pieejams tikai elektroniskā formā.
Periodiskums: divas reizes mēnesī.
www.lnb.lv https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
"Literatūras ceļvedis" (ISSN 2592-8392) ir informatīvs Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevums
Latvijas bibliotekāriem.https://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis
Biblioteka.lv www.biblioteka.lv
Kultūra: KultūrasDiena.lv www.diena.lv/kd
Satori: Kultūras un patstāvīgas domas portāls http://www.satori.lv/list/par-gramatam
Valmieras Bibliotēka: Aktualitātes www.biblioteka.valmiera.lv
http://biblioteka.valmiera.lv/lv/aktualitates/jaunas-gramatas/arhivs
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija www.gramatizdeveji.lv
http://www.gramata24.lv/
www.gramatnicaglobuss.lv
www.valtersunrapa.lv
http://www.delfi.lv/temas/jaunakas-gramatas/
http://www.la.lv/category/kultura/literatura/
http://nra.lv/izklaide/p-s-kultura/gramatu-apskats/

http://www.ubisunt.lu.lv/zinas/nc/c/1714/
Tulkotā latviešu oriģinālliteratūra citās valodās: http://www.latvianliterature.lv/en/news

5. Lasītāju blogi:
https://www.facebook.com/LiteraturasBlogi
http://www.satori.lv/raksti/4/Literatura
http://www.baibabooks.lv/gramatas/
http://www.sievietespasaule.lv/literatura/gramatu_klubins/
https://teejtasiite.wordpress.com/
http://durvjupele.wordpress.com/u.c.

6. E-grāmatas:
Fabula – Lasi jaunākās grāmatas bez ierobežojuma https://fabula.im/lv
http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/saraksts/?category_id=226104
http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/brivpieejas-e-resursi/e-gramatas/
https://las.am/
Флибуста (flibusta.net) http://flibusta.is/

