
 

Tehnikuma bibliotēkas 2020. gada abonētie periodiskie 

izdevumi 

Agro Tops  PROFESIONĀLS LAUKSAIMNIECĪBAS ŽURNĀLS zemniekiem un 

lauku uzņēmējiem, eksperts un līderis savā nišā! Viss par augkopību, lopkopību, 

dārzkopību, mežsaimniecību un tehniku. 

Būvinženieris  Žurnāls Būvinženieris ir rokasgrāmata būvindustrijas profesionāļiem 

un aizraujoša lasāmviela par būvniecību ikvienam. Tas lieti noder inženieriem, 

arhitektiem, būvmateriālu ražotājiem, projektu un uzņēmumu vadītājiem, nozares 

profesoriem un studentiem. Te publicē rakstus par būvēm un tehnoloģijām, 

profesionāļu pētījumus, notikumu analīzi un intervijas ar izcilām personībām.  

Citāda Pasaule  Žurnāls visiem, kuri vēlas ieskatīties ārpus ierastā. Neparasti 

cilvēki, parādības un notikumi. Intervijas ar cilvēkiem, kuri redz, domā, jūt un nojauš 

citādi. Intriģējoši dzīvesstāsti un notikumi no visas pasaules.  

Dari Pats 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. 

Deko Žurnāls DEKO jau 17 gadus ir ne tikai stils un iedvesma, bet arī praktiski 

risinājumi un idejas interjerā, arhitektūrā, būvniecībā un dārzā. Žurnāls savā nišā ir 

populārākais un prestižākais Latvijā, piedāvā aktuālu informāciju, profesionāļu 

padomus un lietotāju pieredzi, kā arī palīdz izdarīt labāko izvēli.  

IEVAS VIRTUVE  ikmēneša žurnāls, kurā atrast ātras un vienkāršas receptes, 

visgardākās kūkas un saldos, veģetāro virtuvi, gatavošanas un iepirkšanās padomu, 

aizrautīgas personības. IEVAS VIRTUVĒ - daudz noderīgu recepšu un padomu, ko 

internetā neatrast.  

Ilustrētā Pasaules Vēsture Populārzinātnisks, bagātīgi ilustrēts izdevums par 

vēsturi - lielākajiem civilizācijas pavērsieniem, kariem, valdniekiem, politiķiem un 

tautu likteņiem, pasaules apgūšanu un kultūras vēstījumiem nākotnei. Žurnāls stāsta 

par svarīgākajiem notikumiem un izcilām personībām pasaules un Latvijas vēsturē. 

Žurnāla materiālu veidošanā piedalās dažādu vēstures zinātnes nozaru vadošie 

eksperti. 

Ilustrētā Zinātne Populārzinātnisks mēneša žurnāls par jaunāko zinātnē! Bagātīgi 

ilustrēts populārzinātnisks žurnāls plašai auditorijai, kas seko līdzi jaunākajiem un 

interesantākajiem sasniegumiem visās zinātņu nozarēs gan Latvijā, gan pasaulē. 

Pārsteidzoši atklājumi, tehnoloģiju jaunumi, neparastas dabas parādības, 

ekspedīcijas. Žurnāls saprotami un aizraujoši skaidro šķietami sarežģīto. 



 

IR  Neatkarīgs nedēļas žurnāls, kas interesanti stāsta un analizē par svarīgo 

ekonomikā, kultūrā, politikā un sabiedriskajā dzīvē. Unikāli Latvijas cilvēku 

dzīvesstāsti, biznesa veiksmes un iedvesmojošas idejas.  

Latvijas Architektūra  ir vienīgais žurnāls Latvijā, kas domāts profesionāļiem - 

arhitektiem, dizaineriem un industrijas speciālistiem, kas interesējas par celtniecības 

nozares aktualitātēm Latvijā un ārzemēs, un kurus interesē arhitektūras speciālistu 

viedoklis par jau uzcelto un plānoto. 

Latvijas Būvniecība Neatkarīgas redakcijas veidots, Latvijas Būvniecība ir vienīgais 

profesionālais izdevums nozares vadītājiem Latvijā ar misiju sekmēt ilgtspējīgas 

būvniecības kvalitāti valstī. LB raksta par aktualitātēm Latvijas būvindustrijā apskatot 

labākos būvobjektus, informējot par jaunumiem nozarē, inovatīvām celtniecības 

tehnoloģijām un izglītojot gan nozares speciālistus, gan būvniecības pasūtītājus. 

Latvijas Lopkopis  Žurnāls informē par aktualitātēm piena un gaļas lopkopībā, 

putnkopībā un zirgkopībā Latvijā un pasaulē. Intervijas ar nozares līderiem un 

lauksaimniekiem, praktiski padomi, tirgus tendences un jaunumi likumos. 

Leģendas  Katru mēnesi stāsti par izciliem cilvēkiem un leģendāriem notikumiem! Ik 

numurā atrodami aizraujoši, bagātīgi ilustrēti stāsti par Latvijas un pasaules 

notikumiem. Žurnāls par spilgtām, leģendārām personībām, skandaloziem un 

mīklainiem notikumiem, aizraujošām mīlas afērām un neparastām sabiedriskām 

norisēm.  

Profi  Eiropas vadošais žurnāls par lauksaimniecības tehniku - PROFI - četras reizes 

gadā iznāk arī latviešu valodā. PROFI radies Vācijā 1989. gadā, bet šobrīd tas 

pieejams dažādās valodās vairāk nekā 90 valstīs visā pasaulē. Žurnāls sniedz 

objektīvu, neatkarīgu informāciju par traktoriem un citu lauksaimniecības tehniku. 

Katrā numurā ir salīdzinošie testi, ieteikumi lietotas tehnikas pircējiem un praktiski 

padomi tehnikas parka uzturēšanai. Žurnālam ir arī pielikums PROFI mežs, kurā 

apskatīta meža tehnika. 

SAIMNIEKS LV Ikmēneša lauksaimniecības komercžurnāls Saimnieks LV informē 

ražotājus un lauksaimniekus par visu aktuālāko nozarē, lai profesionāli plānotu savas 

saimniecības attīstību. Saimnieks LV raksta par lauksaimniecības politikas 

aktualitātēm Latvijā un pasaulē, graudkopību un lopkopību, ekonomiku, tehnoloģijām, 

bioloģisko lauksaimniecību, mežkopību, nozares zinātnieku pētījumiem. Žurnālā 

atradīsiet teorētiķu un praktiķu viedokļus un ieteikumus. Esi saimnieks savā zemē! 

Uz vāka norādītais numurs (mēnesis) atšķiras no abonēšanas perioda. 

Lauku Avīzes Tematiskā avīze  ērti lietojama ikdienā, mājā̄ un dārzā̄. Katru mēnesi 

viena aktuāla tēma – par dārza kopšanu, puķu šķirnēm, tūrisma maršrutiem, mājas 

un pagalma iekārtošanu vai veselīgu dzīvesveidu. 

IEPIRKUMI  žurnāls , kas izskaidro sarežģīto, atklāj noklusēto, ziņo par jaunumiem, 

izmaiņām normatīvajos aktos, biežāk pieļautajām kļūdām iepirkumu procesos un 

iepazīstina ar cilvēkiem, kam iepirkumi ir ikdiena. Žurnāls ikvienam, arī iesācējiem, 

ļauj saprast, ko nozīmē veidot publiskos un privātos iepirkumus, un piedalīties tajos. 


