
2022. gadā bibliotēka piedāvā lasīt uz vietas un ņemt lasīšanai mājās 

šādus preses izdevumus: 

 

 

100 Labi Padomi 

 

Padomi katrai latviešu ģimenei! Žurnālā 100 labi padomi noderīgi 

kompetentu speciālistu padomi par dažādām dzīves jomām vienā 

žurnālā – veselību, naudu, māju, skaistumu, ģimeni, virtuvi, modi un 

svētkiem! Saimniecībā noderēs! Žurnālam tiek izdoti pielikumi par 

dažādām tēmām.  

 

 

MŪSMĀJAS - žurnāls labsajūtai savā dzīves telpā! Uzzini, kā iekārtot savu 

dzīves telpu tā, lai tajā būtu ērti pēc darba dienas atpūsties, lai tajā būtu 

komfortabli gan dzīvot, gan strādāt, gatavot virtuvē, attīstīt sevi, savus hobijus 

un būt veselam. Kā to izdarīt? Ar pieredzes un iedvesmas stāstiem no visiem 

Latvijas novadiem, ar meistarstiķu fotogrāfijām, ar būvnieku ieteikumiem, 

dizaineru vērtējumiem 

 
 

  

 Annas Psiholoģija – žurnāls, kas atraktīvā formā atbild uz 

jautājumiem, kurus uzdod dzīve. Labāko Latvijas psihologu padomi, 

modernā ezotērika, risinājumi un iedvesma – žurnāls katram, kurš 

vēlas dzīvot un justies labāk.  

 

 Leģendas 
Žurnāls par spilgtām, leģendārām personībām, skandaloziem un 

mīklainiem notikumiem, aizraujošām mīlas afērām un neparastām 

sabiedriskām norisēm gan Latvijā, gan pasaulē. Tie ir stāsti, kas jāzina  



   

Žurnāls Dari Pats ir labākais padomdevējs praktiskiem un 

uzņēmīgiem cilvēkiem sava mājokļa labiekārtošanai un remontam. Ik 

mēnesi – praktiski, bagātīgi ilustrēti padomi un oriģinālas idejas gan 

tiem, kas dzīvo tipveida dzīvokļos, gan privātmājās. Žurnāla saturs 

aptver gandrīz visas remonta un būvdarbu tēmas, sniedzot praktiskas 

idejas un risinājumus, atklājot dažādu tehnoloģiju nianses. Un 

galvenais – visi praktisko darbu apraksti ir bagātīgi ilustrēti un 

detalizēti izskaidroti.  

   

Ieva 
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: 

trešdiena. Nedēļas žurnāls IEVA ir populārākais un visvairāk lasītais 

žurnāls Latvijā. IEVĀ vari izlasīt par visu, kas Tev svarīgs – par 

aktualitātēm, labsajūtu, veselību, skaistumkopšanu, attiecī bām, 

sasniegumiem, atklātām intervijām, iedvesmojošiem dzīvesstāstiem, 

modes tendencēm, gardu ēdienu receptēm, ceļojumiem, zaļo 

dzīvesveidu, kultūru un citiem jaunumiem. Ieva – sievišķīgas sarunas 

katru trešdienu!  

  

 

 Ievas Dārzs  
Praktisks žurnāls visiem, kam pieder dārzs, ar noderīgiem, aktuāliem 

padomiem, kā izaudzēt bagātīgu dārzeņu un augļu ražu, kā iekopt 

skaistas puķu dobes un kā plānot dārzu. Žurnāls gan iedvesmai, gan 

reāliem darbiem dārzā.  

   

Ievas Stāsti  
Preses izdevuma periodiskums: 1 x 2 nedēļās. Iznākšanas diena: katru 

otro piektdienu. Žurnāls IEVAS STĀSTI ir populārākais stāstu 

žurnāls Latvijā, kas iznāk kopš 2004. gada. Tas ir žurnāls par 

vienkāršiem un arī sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, par viņu likteņu 

līkločiem, attiecībām un pārdomām. Lasot žurnālu, reizēm no 

aizkustinājuma raudāsi, citreiz smiesies vai arī dusmosies, bet katrā 

ziņā gūsi spēku un pamudinājumu dzīvot no sirds.  



  

 

 Ievas Veselība  
Preses izdevuma periodiskums: 1 x 2 nedēļās. Iznākšanas diena: katru 

otro piektdienu. Ievas veselība ir lasītākais divnedēļu žurnāls par 

veselības tēmām. Lasi izdevumu un Tevi konsultēs labākie ārsti Latvijā!  

  

 

 Ir 
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: 

ceturtdiena. Politika, ekonomika, kultūra, ekskluzīva pētniecība un 

analīze, iedvesmojoši veiksmes stāsti un spilgtas personības – tas viss ir 

pieredzējušo žurnālistu un komentētāju piedāvājumā nedēļas žurnālā. 

Interesanti par svarīgo. 

  Nezināmā vēsture  
Žurnāls aizvedīs atpakaļ pagātnē, iepazīstinās ar dažādu laikmetu 

slavenākajiem varoņiem un ļaundariem un atklās gadu desmitiem rūpīgi 

glabātus noslēpumus sākot no maiju tempļiem un krusta kariem, beidzot 

ar delikatešu izcelšanos  un mūziku kā politiskās cīņas ieroci. Šeit ir gan 

aculiecinieku stāsti, gan detalizētas kauju shēmas, Holivudas filmu 

atmaskojumi. Krāšņas ilustrācijas, autentiskas fotogrāfijas un aizraujoša 

valoda ļauj paskatīties uz vēsturi no savādāka skatu punkta. Vē stures 

zināšanas ļauj labāk izprast un izskaidrot pasaulē notiekošos procesus.  

 

  

 

 Likums un Taisnība  
Žurnāls – palīgs dažādās dzīves situācijās, kas piedāvā juristu padomus 

vieglākai dzīvei. Pieredze no dzīves, speciālistu konsultācijas, īpašumu, 

darba un ģimenes lietas. Padomi, kā risināt konfliktus ar kaimiņiem, 

radiniekiem un likumu. Tiesības un pienākumi no visikdienišķākās 

sadzīves līdz valstiski augstākajam līmenim.  

   

 

Mājas viesis  – aizraujošs žurnāls visai ģimenei par aktuālu tematiku ar 

kultūrvēsturisku un nacionālu ievirzi. Interesanti cilvēki, svarīgi 

notikumi, receptes un ceļojumi.  



  

 Patiesā Dzīve  
Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: piektdiena. 

Psiholoģija, ezoterika, filozofija, mistika, reliģija, zinātne, medicīna, 

sabiedrībā populāru, pazīstamu un ne tik populāru, bet ne mazāk 

interesantu cilvēku pieredze. Attiecības un problēmu raksti, vēsturiski 

nozīmīgas un pārdabiski neparastas spēka vietas, skandāli un kuriozi, 

Latvijas lauki un plašā pasaule.  

  

 

 Praktiskais Latvietis  
Noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās 

juristi, dārznieki, mediķi, pavāri, bitenieki, lopkopji, zivkopji, saimnieki 

un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, 

biznesa pieredze, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, 

ieteikumi un atbildes uz visiem lasītāju uzdotajiem jautājumiem.  

   

Privātā Dzīve  
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: otrdiena. 

Žurnāls jau vairāk nekā desmit gadus ir vispopulārākais izklaides žurnāls 

Latvijā. Katru otrdienu tas savus lasītājus informē par aktuālākajiem un 

intriģējošākajiem jaunumiem politiķu, mūziķu, uzņēmēju, aktieru, 

šovmeņu un televīzijas zvaigžņu dzīvē Latvijā un pasaulē. Aizkustinoši 

mīlas stāsti, aizraujoši piedzīvojumi un eksotiski ceļojumi, kā arī 

šokējoši sānsoļi, atzīšanās un paparaci materiāli.  

  

   

Lauku māja  
Lauku dzīvesstila mēneša žurnāls ikvienam, kam ir māja laukos. 

Praktiski un vērtīgi padomi no atzītiem jomas ekspertiem. 

Iedvesmojoši pieredzes stāsti par saimniekošanu laukos. Noderīga 

informācija sētai, mājai, pagrabam un virtuvei. Latvijas lauku 

dzīvesstila žurnāls! 

 

  

 

A 12 – Ceļš uz Latgali 

 

 Pozitīvi par cilvēkiem Latgalē un pasaulē! Patiesi. Dziļi. Skaisti. 



   

Vakara ziņas  
Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: 

piektdiena. Ilustratīvi un saturiski daudzveidīgs dzīvesstila  brīvdienu 

žurnāls ar oriģināliem rakstiem, kas balstās uz kvalitatīvu un aktuālu 

informāciju. Intervijas, dzīvesstāsti, reportāžas, jaunumi, atklājumi, 

tāpat attiecību līkloču, modes tendenču un vaļasprieku atspoguļojums.  

   

Veselība 
 Praktisks un mūsdienīgs skatījums par dārgāko, kas mums ir - veselību, 

un visu, kas ar to saistīts. Profesionālu ekspertu - mediķu, praktiskie 

padomi un skaidrojumi, pētījumi par uzturu, gudra pircēja ceļvedis. 

Atraktīvi pasniegta un tikai pārbaudīta informācija sievie tēm, vīriešiem, 

bērniem un to vecākiem. Testējam produktus un piešķiram savu - 

žurnāla Veselība, kvalitātes zīmi. Vērtējam vidi un analizējam veselības 

aizsardzības sistēmu.  

  Zintnieks 

Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: otrdiena . 

Žurnāls ir palīgs katram, kas grib: rūpēties par savu fizisko un garīgo 

veselību;* meklēt dzīves jēgu; izzināt materiālo un nemateriālo pasauli; 

pilnveidoties, tiekoties ar garīgi bagātiem un zinošiem cilvēkiem; 

padziļināti izzināt Visuma likumsakarības;  iemācīties atrast savu ceļu 

pie Dieva; izprast senlatvju dzīvesziņu un senču gudrības; iekļauties 

Latvijas senkultūras un mūsdienu sabiedrisko procesu mijiedarbības 

procesā; iepazīt Latvijas dziedniekus un zintniekus; izpaust savas 

radošās spējas.  

Pavards 

Periodiskums – 4 reizes gadā.  

Avīze par krāsām rokdarbos, ap māju, mājā, ikdienā un dvēselē. Saturs noderīgs katrai sievietei 

neatkarīgi – vai viņa dzīvo ģimenē, vai saimnieko viena. Laikraksta galvenais princips – stāstīt par 

ikdienas darbiem, kulināriju, rokdarbiem, veselību, sevis veidošanu. Medicīnā pievēršamies 

netradicionālajām ārstēšanās metodēm, tautas dziedniecībai, ņemot vērā, ka mūsdienās liela daļa 

iedzīvotāju ekonomē katru santīmu un nevar atļauties iepirkties aptiekās (kas būtībā tikai mudina vairāk 

domāt nevis par mehānisko, tradicionālo ārstēšanos, bet gan krāt tautas gudrības un meklēt 

dziedināšanos savās organisma spējās). 
 

 Ilustrētā Junioriem 

 Unikālais, tepat Latvijā veidotais žurnāls „Ilustrētā Junioriem" ik mēnesi uzrunā 

gan jauniešus vecumā no 8 - 14 gadiem, gan viņu vecākus, vecvecākus, 

pasniedzējus. Cilvēku un dzīvnieku pasaule, kosmoss, daba, vēstures labirinti, 

zinātniski pētījumi, konkursi un iespējas tikt pie lieliskām balvām... Žurnāls nav 

bargais skolotājs, tas vienkārši rosina domāt, runāt, pētīt, atklāt. Žurnāls patiks arī 

tiem pieaugušajiem, kuru ikdiena saistīta ar jauniešiem - vecākiem, pedagogiem, 

mācību iestāžu vadītājiem. „Ilustrētā Junioriem" meklē un rada aizraujošus 

stāstus, aicinot uzsākt saturīgas un vērtīgas diskusijas ar mūsu jaunās paaudzes 

pārstāvjiem. 

https://abone.lv/lv/latvijas_preses_izdevumi/latviesu_valoda/1049/


 

SestDiena - Iknedēļas žurnāls par mums pasaulē un pasauli mūsos: 

intervijas, personību portreti, atmiņas, ceļojumi, notikumu aizkulises, 

horoskopi, krustvārdu mīklas, receptes, krodziņu apskati, joki, 

fotomirkļi. Preses izdevuma periodiskums: 1 x nedēļā. Iznākšanas diena: 

piektdiena 

 

 

Vaduguns 

Preses izdevuma periodiskums: 2 x nedēļā. Iznākšanas diena: otrdiena, piektdiena.  

Ziemeļlatgales laikraksts Vaduguns - avīze, kuras numuros saplūdusi Balvu, Viļakas, 

Baltinavas un Rugāju ikdiena, pārtapdama un palikdama par liecību vēsturei.  

Avīze, kas atradusi, gaismā cēlusi un iedrošinājusi tik daudz labu, interesantu un 

savdabīgu cilvēku. 

 Avīze, kuras katrs nākamais numurs ir tikpat ierasts un tomēr citāds - kā katra nākamā 

diena, ko dzīvo latgalieši. Avīze, kas ir deviņpadsmit pagastu un divu pilsētu vizītkarte. 

 TV programma un kultūras pasākumu afiša - katru piektdienu. 

  

 Jaunā Gaita – 1** https://jaunagaita.net/  ar žurnāla arhīvu no 1955.gada  

 

InfoLOGS – Iknedēļas elektroniskais Latvijas Pašvaldību savienības 

izdevums  https://www.lps.lv/lv/infologs/infologs ar žurnāla arhīvu no 

2018. gada 

Vides Vēstis – http://www.videsvestis.lv/ ar žurnāla arhīvu no 2003. gada  

www.manizurnali.lv – katru mēnesi vairākus iepriekšējo gadu žurnālu 

numurus var lasīt par brīvu.  

Iekrāsots teksts: 

 izdevums un tā rakstu arhīvs bez maksas   

 Jurista Vārds https://juristavards.lv/ ar žurnāla arhīvu par maksu  pieejams visās 

pašvaldību bibliotēkās   

 Lursoft Laikrakstu bibliotēkā   www.news.lv 

e-žurnāls vai e-avīze, to saturs brīvi pieejams tiešsaistē  

 

Mammām un Tētiem – https://www.mammamuntetiem.lv/books/   

ar dažādu žurnālu arhīvu no 2014. gada  

Rīgas Laiks –  http://rigaslaiks.lv/lv/ ar žurnāla arhīvu no 2000. gada  

 Latvijas Arhīvi – http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198  

ar žurnāla arhīvu no 1999. gada  

Jurista Vārds  https://juristavards.lv/  

ar žurnāla arhīvu par maksu  
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