
Kuras avīzes un žurnālus var lasīt skolas bibliotēkā? 

Katru gadu Pļaviņu novada ģimnāzijas bibliotēka ar pilsētas domes atbalstu  saviem 

lasītājiem abonē  preses izdevumu klāstu, un arī 2018. gadā lasītājus gaida  žurnālu un 

laikrakstu piedāvājums. Izpēti, izvēlies un lasi! 

 

Ilustrētā 

Junioriem 

Kvalitatīvākais mēneša žurnāls 

zinātkāriem bērniem un jauniešiem! 

Atbildes uz bērnu daudzajiem kāpēc, 

dzīvnieku pasaule, kosmoss, nākotnes 

tehnoloģijas un vēstures pētījumi, 

gudri eksperimenti, radoši praktiskie 

darbi, vērtīgi konkursi, lieliskas 

balvas. 

 

 
 

Spicīte SPICĪTE - aizraujoši ilustrēti stāsti, 

lasīšana un rēķināšana kopā ar 

Spicītes skolu. SPICĪTE - spēles un 

labirinti, āķīgi jautājumi atjautīgajiem, 

dabas un tās noslēpumu izzināšana.  

 

 
 

Izglītība un 

Kultūra 

Laikraksts izglītības profesionāļiem 

un citiem interesentiem par visu, kas 

svarīgs izglītībā. Aktualitātes. 

Valdības, Izglītības un zinātnes 

ministrijas lēmumi un komentāri par 

tiem. Intervijas ar izglītības 

speciālistiem, viedokļi, praktiķu 

pieredze. Diskusijas. 

 

 
 

Prakstiskais 

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. 

 

 

36,6 C Žurnāls 36,60C meklē atbildes uz 

sāpīgiem un neērtiem jautājumiem par 

veselību vai slimību, palīdz neapjukt 

dažādo medicīnas terminu jūrā, dod 

padomus, kā atrast piemērotāko 

dakteri vai ārstniecības iestādi. 

 

 
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. 

 

 
 

 



Staburags Staburags ir mūsdienīgs, vispusīgs, 

neatkarīgs reģionālais laikraksts visai 

ģimenei par notikumiem Aizkraukles, 

Kokneses, Jaunjelgavas, Neretas, 

Pļaviņu, Skrīveru, Vecumnieku 

novadā, kā arī kaimiņu reģionos un 

visā valstī. 

 

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. 

 

 
 

Sports Orientēts uz lasītājiem, kas ne tikai 

interesējas par sportu, bet kam arī 

raksturīgs aktīvs dzīvesveids. Rāda sporta 

daudzveidību Latvijā un iespējas, ar to 

nodarboties, akcentējot jaunatnes sportu. 

Iepazīstina ar līderiem, aktualitātēm, 

problēmām, leģendām, sarežģīto ceļu līdz 

visaugstākajiem panākumiem. 

 

 

 

 


