Bibliotēkas grāmatu fonda veidošanos reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti
(Bibliotēku likums, KM Noteikumi Nr 416 / 25.09.2001.) un BSA bibliotēkas Statūti
(25.08.2016.).
Iepirkuma budžets tiek noteikts proporcionāli studentu un pasniedzēju skaitam. Bibliotēkas
darbinieki, kas ir atbildīgi par pirkumu, REGULĀRI pēta tirgu un veic grāmatu iepirkumu.
Gan pasniedzēji, gan studenti var piedāvāt bibliotēkai iegādāties jaunus iespieddarbus un citus
dokumentus.
BSA bibliotēka piedāvā pasūtīšanā izmantot avotu sarakstu, kurā ir redzamas saites uz Latvijas
un ārzemju izdevniecību un grāmatu veikalu mājas lapām, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas
sastādīto biļetenu “Latvijas jaunākās grāmatas“. Vēlamo iespieddarbu un citu dokumentu
sarakstus ar ziņām par tiem:





autors
nosaukums
izdošanas gads
ISBN
sūtīt uz e-pasta adresi: biblio@bsa.edu.lv

Nosaukums

Interneta adrese

Iespieddarbu u.c.
dokumentu veidi

Latvijas veikali un saites

Abonēšanas
aģentūra
Merions, SIA
Intelektuālā
grāmata

http://www.merion.lv

Krievijas periodika
un grāmatas

Abonēšanas
aģentūra PKS

http://www.pks.lv

periodika

Abonēšanas
http://www.abone.lv
centrs “Diena”

AGB
http://www.izdevnieciba.com/
(izdevniecība)

periodika

tulkotā
daiļliteratūra,
oriģinālliteratūra,
māksla un vēsture,

Nosaukums

Interneta adrese

Iespieddarbu u.c.
dokumentu veidi

ģeogrāfija un
ceļojuma apraksti

http://www.autodati.lv/

dažāda satura
izdevumi, mācību
grāmatas

Avots
http://www.avotsabc.lv/
(izdevniecība)

vārdnīcas, mācību
literatūra,
populārzinātniskā
literatūra,
oriģinālliteratūra,
grāmatas bērniem,
padomu literatūra,
rokasgrāmatas

Globuss
(grāmatu
veikals)

http://www.gramatnicaglobuss.lv/

dažāda satura
izdevumi

http://www.jr.lv/lv/

dažāda satura
izdevumi; dažādās
valodās

Janus
(interneta
veikals)

http://www.janus.lv

Krievijā izdotās
dažādu nozaru
grāmatas

Jumava

http://www.jumava.lv

dažāda satura
izdevumi

http://www.kartes.lv

kartes, atlanti,
ceļveži, ģeogrāfiska
un vēsturiska satura
izdevumi

Autodati

Jānis Roze

Karšu
izdevniecība
Jāņa Sēta

Nosaukums

Interneta adrese

Iespieddarbu u.c.
dokumentu veidi

Karšu veikals
Jāņa Sēta

http://www.karsuveikals.lv/lv/veikals/prece/

kartes, atlanti,
ceļveži, ģeogrāfiska
un vēsturiska satura
izdevumi, tūrisma
izdevumi, albumi,
ceļojumu literatūra

Kontinents

http://www.kontinents.lv/

psiholoģija, veselība

Krisostomus

http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/index.html

dažāda satura
izdevumi

Latvijas
Jaunākās
grāmatas

http://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas

Latvijas Jaunākās
grāmatas

Latvijas Pasts

http://www.pasts.lv/abone/lv/

periodika

Lielvārds

http://www.lielvards.lv/

mācību literatūra

LU
Akadēmiskais http://www.lu.lv/apgads/
apgāds

dažādu nozaru
zinātniskā un
mācību literatūra

Neputns

http://www.neputns.lv/

māksla, kultūra,
vēsture, mākslas
žurnāli, katalogi,
dzeja un literatūra

http://www.petergailis.lv/peter/

mācību literatūra,
pedagoģija, dažāda
satura izdevumi

Pētergailis

Nosaukums

RTU
grāmatnīca

Interneta adrese

http://www.rtu.lv/lv/studijas/pakalpojumi/gramatnica

Iespieddarbu u.c.
dokumentu veidi

dažādu nozaru
zinātniskā, mācību
un metodiskā
literatūra

SIA “Lietišķās
https://www.lid.lv/gramatu-serijas
informācijas
dienests”

dažāda satura
izdevumi

Tiesu nama
aģentūra

http://www.tna.lv/

juridiskā literatūra

https://www.valtersunrapa.lv/lv/

ārzemju un latviešu
klasika, mūsdienu
daiļliteratūra,
kultūrvēstures un
mākslas izdevumi,
biogrāfijas,
publicistika,
ceļojumu grāmatas
un ceļveži, grāmatas
izklaidei un
vaļaspriekam,
filozofija,
psiholoģija,
uzņēmējdarbība,
uzziņu literatūra

http://www.zinatnesgramatas.lv/lv

filosofija, vārdnīcas,
monogrāfijas un
apcerējumi par
Latvijas vēsturi,
folkloru, latviešu
literatūru, valodu,
mākslu, ekonomiku

Valters un
Rapa

Zinātne

Zvaigzne ABC http://www.zvaigzne.lv/

mācību literatūra,
daiļliteratūra,
valodu apmācība,

Nosaukums

Interneta adrese

Iespieddarbu u.c.
dokumentu veidi

rokasgrāmatas,
grāmatas bērniem
un jaunatnei

Ārzemes veikali un saites

Amazon.co.uk http://www.amazon.co.uk

dažāda satura
izdevumi

American
Mathematical
Society

http://www.ams.org

periodika un citi
izdevumi
matemātikas nozarē

American
Psychological http://www.apa.org
Association

grāmatas un
periodika
psiholoģijas nozarē

Baltos lankos

http://www.baltoslankos.lt

humanitāras un
sociālas zinātnes,
daiļliteratūra,
mācību literatūra

http://www.bookler.ru/

Krievijas 24
interneta veikalu
piedāvāto grāmatu
katalogs

Eiropas
Savienības
grāmatu
veikals (EU
Bookshop)

http://bookshop.europa.eu/lv/home/

dažāda satura
izdevumi, Eiropas
Savienības oficiālās
publikācijas

Elsevier

http://elsevier.com

dažāda satura
izdevumi

Bookler.ru

Nosaukums

Interneta adrese

Iespieddarbu u.c.
dokumentu veidi

Humanitas

http://www.humanitas.lt/

dažāda satura
izdevumi

Kluwer Law
International

http://www.kluwerlaw.com

izdevumi tiesību
zinātnē

Oxford
University
Press

http://global.oup.com/?cc=lv

dažādu nozaru
zinātniskā literatūra

Ozon
(interneta
veikals)

http://www.ozon.ru/

dažāda satura
izdevumi

periodika un
Royal Society
http://pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=current grāmatas ķīmijas
of Chemistry
nozarē

Sage
Publications

http://www.sagepub.com

žurnāli un grāmatas
humanitārajās,
sociālajās,
eksaktajās zinātnēs

Springer

http://www.springer.com

dažādu nozaru
zinātniskā literatūra

Textbookx

http://www.textbookx.com/

mācību literatūra

