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Kurzemnieks 
(Laikraksts Viduskurzemei) 
www.kurzemnieks.lv 
 
„Astes”  
(ASTES ir vienīgais žurnāls par mājas mīluļiem latviešu valodā un ir aizraujoša 
lasāmviela ne tikai tiem, kam jau pieder kāds dzīvnieciņš, bet arī tiem, kas par 
tādu vēl tikai sapņo. Pat tie, kas pret mājdzīvniekiem izturas atturīgi vai 
noraidoši, ASTĒS atradīs interesantu lasāmvielu un varbūt kādreiz domas 
mainīs). 
http://www.astes.lv ) 
 

„Ilustrētā Junioriem”  
( "Ilustrētā Junioriem" ir aizraujoša lasāmviela pamatskolas sākumklašu 
bērniem. Žurnāls saprotami un atraktīvi skaidros dažādas dabas parādības, 
lietu kārtību un pasaules uzbūvi. Krāšņas ilustrācijas, konkursi un balvas.)  

http://ilustretajunioriem.wordpress.com  
 
 

„Avene” (Tev patīk mūzika un stilīgas lietiņas. Tev patīk lasīt par tavām 

mīļākajām slavenībām. Reizēm ... Tu nesaproti pat pati sevi, kur nu vēl 
draudzeni, vecākus vai klases puišus! Un gribas kādam par to pastāstīt. Ja 
gribi iegūt par vienu uzticamu draudzeni vairāk, tad zini -„Avene" Tevi gaida!) 
http://www.avene.lv  

 

“Avenīte”  ir žurnāla “Avene” jaunākā māsa. Tā ir dauzonīgāka un citādāka – 

īsta odziņa! “Avenīte” lasītājas ir gudras, interesantas un stilīgas. Vai es runāju 
par Tevi? Priecājos iepazīties! 

 
„Pūcīte” (Žurnāls lieliem un maziem, bet visvairāk bērniem no 5 -līdz 12 gadu 

vecumam. Katrā numurā fakti par kādu dzīvnieku, krustvārdu mīklas, atjautības 
uzdevumi, labirinti u.c.) 
 

 
 

Vāģi (Attīstošs žurnāls Disneja animācijas filmas "Vāģi" cienītājiem. Žurnālā – 

īsi komiksi, spēles un atjautības uzdevumi, zīmēšanas un krāsojamās 
lappuses, kā arī ieteikumi rokdarbiem kopā ar Zibeni Makvīnu, Metriņu un 
citiem vāģiem. Kopā ar katru žurnālu dāvaniņa – viens no "Vāģu" modelīšiem. 
http://www.egmont.lv/lv/magazines/view/9  
 
 

„Monster High”  stila un izklaides žurnāls meitenēm no 8 gadu vecuma 

 

 
„Tom&Jerry” Žurnāls zēniem un meitenēm no 5 līdz 12 gadiem. Slaveno 

multeņu varoņu Toma un Džerija nerimstošie piedzīvojumi komiksu lappusēs 
 
 

http://www.kurzemnieks.lv/
http://www.astes.lv/
http://ilustretajunioriem.wordpress.com/
http://www.avene.lv/
http://www.egmont.lv/lv/magazines/view/9


„Spider-man” Varoņžurnāls zēniem.  Aizraujoši komiksi par Zirnekļcilvēku 

un citiem varoņiem, āķīgi uzdevumi, krāsu darbi un pārsteidzoši supervaroņu 

spēka noslēpumi.  

 
 

„Donalds Daks” - Žurnāls zēniem un meitenēm no 5 gadu vecuma! 

Žurnālā jautri un draiskulīgi, mūsdienīgi un seni komiksi par Donaldu Donaldu, 
Mikiju, Knapu Makdaku, Sprukstu un citiem multeņu varoņiem 
 

 
 

„Maša un Lācis” - Animācijas seriāla ″Maša un Lācis”  varoņi tagad arī 

žurnāla lappusēs. Allaž dzīvespriecīgā, bieži nerātnā, bet vienmēr labestīgā 
meitenīte Maša ar lielāko prieku dalās savos piedzīvojumos. Žurnālā ir stāsti un 
spēles, dažādi darbiņi un attīstoši uzdevumi, kas paredzēti pirmsskolas 
vecuma bērniem. 

 
„Ledus sirds” - Disneja studijas animācijas filmas “Ledus sirds”  

varoņi – karaliene Elza un princese  Anna, kalnietis Kristofs, 
ziemeļbriedis Svens un jautrais sniegavīriņš Olafs – komiksos, 
atjautības uzdevumos, krāsu darbos, spēlēs un plakātos jaunā žurnāla 
lappusēs. 
 


