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Medības + pielikumi

Ik mēnesi - par medībām, ieročiem, ekipējumu, likumiem,
interesantiem cilvēkiem un medību virtuvi. Aktuālas
intervijas un padomi medību suņu izvēlē un audzināšanā.
Izcilākās trofejas, kā arī medniekstāsti un mednieksievu
ēdienu receptes.
Baltijas koks

Žurnāls katru mēnesi informē lasītājus par aktuālākajām
meža un kokapstrādes nozares attīstības tendencēm un
perspektīvām Latvijā, Baltijā un citur pasaulē. Lasītājam tiek
piedāvātas plašas ekspertu konsultācijas, dažādu pasaules
tirgu analīze un uzņēmumu pieredzes stāsti.
Pie galda!
Iedvesmojošs žurnāls baudīt pilnvērtīgu uzturu, gatavojot sev un
viesiem. Veselīgas un vienkāršas receptes.

Dari pats

Atklāj sevī meistaru visās lietās! Katru mēnesi
oriģinālas idejas un praktisku darbu apskats soli pa solim!
Labākais padomdevējs mājokļa labiekārtošanai un
remontam. Ik mēnesi oriģinālas idejas mājas un dārza
ierīkošanai, mēbeļu dizains, būvniecība, dažādu materiālu
apskati, pamatīgi izskaidroti un ilustrēti remontdarbi,
ieteikumi darbnīcas pilnveidošanai: darbarīku testi un
salīdzinājumi, amatnieku knifi un īpašie meistarstiķi.
Praktiski, bagātīgi ilustrēti padomi un oriģinālas idejas gan
tiem, kas dzīvo dzīvokļos, gan privātmājās.
Meža Avīze

Ik mēnesi karstāko aktualitāšu apkopojums 16-24
lapaspusēs par darbu, dabu, naudu, sadarbību, kultūru,
atpūtu, prieku, baudu un mīlestību, ko sniedz mežs un tā
veltes: Kā saimnieko valsts, privātajos un pašvaldību mežos
Latvijā un pasaulē - viedokļi, likumi, Eiropas Zaļais kurss,
praktiski padomi, kokmateriālu cenas, pasākumi, izstādes,
izglītība, zinātne u.c..

Saimnieks LV

Ikmēneša lauksaimniecības komercžurnāls informē savus
lasītājus par visu aktuālo nozarē, lai profesionāli plānotu
savas saimniecības attīstību. Žurnālā raksta par
lauksaimniecības politikas aktualitātēm Latvijā un pasaulē.
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.
Mājas Virtuve

Bagātīgi ilustrēts recepšu žurnāls visiem kam patīk
gatavot, un arī tiem, kam patīk garšīgi paēst - turklāt mājas
ēdienu. Žurnāls ar interesantām un viegli pagatavojamām
maltītēm kā ikdienai, tā svētkiem. Daudzveidīgas, garšīgas
un veselīgas idejas visai ģimenei.

Ieva
Vēlies kaut ko vairāk nekā vienkārši žurnālu? IEVA būs tava
draudzene, tāpēc, lasot IEVU, tu nekad nebūsi viena. Priekos vai
bēdās - vienmēr būs atbalsts un sapratne.

Ievas Virtuve
Praktisks žurnāls ēdiena gatavošanai mājās.

100 labi padomi
Žurnālā ir piecas tematiskās sadaļas – mājas un dārzs, svētki
un ikdiena, rokdarbi, virtuve un receptes, veselība un skaistums.
Katrā no tām apkopoti speciālistu ieteikumi, lietpratēju skaidrojumi
un pieredzes bagātu cilvēku idejas, kā padarīt savu dzīvi
vienkāršāku un jaukāku. Īsas, konkrētas un pārskatāmas instrukcijas
sadzīves organizēšanā, veselības un skaistuma uzturēšanā,
savstarpējās attiecībās un svētku svinēšanā.
Ogres Vēstis Visiem
Pārnovadu laikraksts, kurā satiekas Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un
Lielvārdes novadu ļaudis un tiem domās piederīgie, lai kur arī viņi
dzīvotu. «Ogres Vēstis Visiem» vieno VISUS, kurus reģionālā
reforma vai apstākļi attālinājuši.

Deko
Tas ir stils, praktiski risinājumi un idejas interjerā, arhitektūrā,
būvniecībā un dārzā.

Latvijas Architektūra
Latvijas Architektūra ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas domāts
profesionāļiem – arhitektiem, dizaineriem un celtniecības
speciālistiem. Tiem, kuri interesējas par celtniecības nozares
aktualitātēm Latvijā un ārzemēs un kurus interesē speciālistu
viedoklis par jau uzcelto un plānoto.
Skola un Ģimene
Noderīgs un aizraujošs informācijas avots gan ģimenēm, gan
arī pedagogiem - par skolām, izglītības politiku, bērnu audzināšanu
skolā un mājās, par vecāku savstarpējām attiecībām..

Agro Tops (elektroniskā versija)
PROFESIONĀLS
LAUKSAIMNIECĪBAS
ŽURNĀLS
zemniekiem un lauku uzņēmējiem, eksperts un līderis savā nišā! Viss
par augkopību, lopkopību, dārzkopību, mežsaimniecību un tehniku.

Art News
Mākslas žurnāls angļu valodā.
https://www.artnews.com/

Domus ITA

Viens no pasaulē zināmākajiem un autoritatīvākajiem
arhitektūras un dizaina žurnāliem.
https://www.domusweb.it/en.html

Frieze UK

Mūsdienu mākslas un kultūras žurnāls. Žurnālā tiek
publicētas tālredzīgu un erudītu autoru, mākslinieku,
kuratoru un kritiķu esejas, recenzijas, slejas un intervijas.
Žurnālā pieejami mūzikas, mākslinieku projektu, galeriju
apskati.

Icon UK

Viens no pasaulē vadošajiem arhitektūras un dizaina
žurnāliem. Katrā numurā intervijas ar pasaules spožākajiem
arhitektiem un dizaineriem, jaunāko ēku apskats, jaunāko
kultūras vēsmu un tehnoloģiju analīze, kā arī izstāžu,
grāmatu, filmu un dizaina elementu apskats. Par notikumiem
mūsdienu arhitektūras un dizaina jomā, kā arī par to, kādu
iespaidu tie atstās uz nākotni.
Artforum

Artforum ir starptautisks laikmetīgās mākslas žurnāls.
Katrā numurā pieejamas izsmeļošas rubrikas par
māksliniekiem, mākslas darbu recenzijas, grāmatu
recenzijas, kino un saviesīgu kultūras pasākumu apskati, kā
arī pasaules mākslas galeriju kontaktinformācija.

