Par uzņēmumu

SIA” Latvijas Grāmata” 25

2019.gada 4.novembrī uzņēmums SIA „”Latvijas Grāmata svinēs 25. dzimšanas dienu.

Mainoties situācijai valstī , 1991. gadā notika arī pārmaiņas valsts Grāmatu tirdzniecības
apvienībā „Latvijas grāmata”,kas mainoties dažādiem nosaukumiem – Grāmatu tirdzniecības
trests, Grāmatu tirdzniecības kantoris, Grāmatu tirdzniecības pārvalde - darbojās jau no
1940.gada augusta , apvienojot un organizējot visu grāmatu veikalu darbību Latvijā.
Pārmaiņu rezultātā 1994.gadā tika reģistrēts uzņēmums SIA „L grāmata”,un vēlāk ar vārda
„Latvija” izmantošanas piešķirtām tiesībām ieguva atkal nosaukumu SIA ”Latvijas grāmata”.

Mūsu uzņēmuma pamatvērtības ir:
- Pieredzējuši un profesionāli darbinieki „Latvijas grāmatas” vairumbāzē un mūsu
grāmatnīcās „Globuss”, kas uzticami kalpo grāmatām un to lasītājiem.
- Mūsu sadarbības partneri - grāmatu izdevēji.
- Mūsu klienti vairāk nekā 300 Latvijas bibliotēkās, 206 skolās , bērnudārzos un mūsu
grāmatnīcās”Globuss”.
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- Mūsu daudzveidīgais sortiments.

Mūsu darbības pamatvirzieni:
- Kvalitatīva un ātra klientu apkalpošana, piegādājot pasūtījumus 1-3 dienu laikā.
- Sortimenta plašs izvietojums un piedāvājums noliktavā Rīgā, Elijas ielā 17, uzņēmuma
mājas lapā
www.lgramata.lv un grāmatnīcās „Globuss”.
- Aktuāls info par grāmatām un pasākumiem uzņēmumā sociālajos tīklos FB.

Mazumtirdzniecības veikalu adreses:
-

Mazumtirdzniecības veikalu adreses
Veikals “Elija Vacrīga”, Rīgā, Elijas iela 17
Veikals “Globuss Rīga”, Rīgā, Dzirnavu iela 67
Veikals “Globuss Jelgava” Jelgavā, Katoļu iela 18
Veikals “Globuss Bauska”, Bauskā, Pionieru iela 2
Veikals “Globuss Liepāja”, Liepājā, K.Zāles laukums 8

-

Veikals ''GLOBUSS Bāta'', Liepājā, Klaipēdas iela 104C
Veikals “Globuss Cēsis”, Cēsīs, Raiņa iela 26/28
Veikals “Globuss Dobele”, Dobelē, Brīvības iela 30
Veikals “Globuss Madona”, Madonā, Saules iela 6
Veikals “Globuss Gulbene”, Gulbenē, Ozolu iela 3B
Veikals "Globuss Valmiera", Valmiera, G.Apiņa iela 10A
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SIA "Latvijas Grāmata" iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu
dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā
(Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba
vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās
izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts
budžeta finansējuma.
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