
NODERĪGI: 
 

Abonētie elektroniskie resursi: 
Letonika – enciklopēdijas, termini, vārdnīcas 
Soma: Digitāls mācību saturs latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, fizikā, 
ķīmijā, ģeogrāfijā un bioloģijā no pirmsskolas līdz 12. klasei 
Māconis - Zvaigzne ABC: digitālie risinājumi mācībām 
Uzdevumi.lv: mācību vadības platforma, kas piedāvā teoriju, uzdevumus un testus 
1.—12. klases mācību priekšmetos 
 
 

LNB piedāvātie bezmaksas elektroniskie resursi: 
Nacionālā enciklopēdija   
LNB kopkatalogs 
Nacionālā bibliogrāfija (tai skaitā laikraksti, žurnāli)  
Nozaru literatūras datubāze  
Letonikas (par Latviju, latviešiem) datubāze  
Nozaru ceļvedis  
Baltijas ceļa kolekcija  
Barikadopēdija -   
Zudusī  Latvija (senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās no 19.gs. beigām līdz 
mūsdienām)  
Periodika (19.-21.gs)   
Grāmatu kolekcijas (pilna teksta)  
  

Izziņas avoti 

Latvijas valsts simtgades projekti digitālajos resursos  

Nacionālā enciklopēdija: Nacionālā enciklopēdija ir universāla populārzinātniska 
enciklopēdija latviešu valodā 

Virtuālā enciklopēdija "100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē"  

Saišu kolekcija, kas dod iespēju centralizēti piekļūt dažādu institūciju nodrošinātajiem 
elektroniskajiem pakalpojumiem  
Nacionālā informācijas aģentūra   
Mācību satura krātuve „Eduspace”  

Vārdnīcas, enciklopēdijas Internetā, latviešu valodā 
Latvijas iedzīvotāji uz 21.gs sliekšņa  
Saites uz vārdnīcām Internetā  
Datortermini latviešu, angļu un krievu valodā  

Daba 
Latvijas aizsargājamie augi un dzīvnieki  
Informācija par Latvijas ezeriem  
Putni Latvijā un pasaulē  
Žurnāls “Vides vēstnesis” 

http://www.letonika.lv/
http://www.soma.lv/
http://www.maconis.zvaigzne.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
https://enciklopedija.lv/
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=lnc10
https://kopkatalogs.lv/F/?func=file&file_name=base-list-nb&con_lng=LAV
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=fondi
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=letonika
https://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/literatura
https://www.europeana.eu/lv/search?query=&qf=COUNTRY%3A%22latvia%22&qf=PROVIDER%3A%22Europeana%201989%22&view=grid
https://www.barikadopedija.lv/raksti/S%C4%81kumlapa
http://www.zudusilatvija.lv/
http://periodika.lv/
http://gramatas.lndb.lv/
https://www.lv100.lv/jaunumi/lv100-projekti-digitalajos-resursos/
enciklopedija.lv/
http://www.ieverojamiemediki.lv/
https://www.latvija.lv/Meklesana
http://www.leta.lv/
https://eduspace.lv/
http://www.gramata21.lv/
http://www.vvk.lv/
http://termini.lza.lv/term.php
http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/augi_dzivnieki/
http://www.ezeri.lv/
http://www.putni.lv/
http://www.videsvestis.lv/


Koordinātu kalkulators  
Maršruta kalkulators  
Biedrība “LATVIJAS ZAĻĀ JOSTA”  
Vides izglītība, atkritumu šķirošana, apsaimniekošana  
Video sižeti par dzīvo dabu  

Datorapmācība 
Brīvās programmas, mācību materiāli  
Jaunākais par Smart tehnoloģijām  

Folklora 
Dainas  
Latviešu sakāmvārdu datorfonds  
Latviskā dzīvesziņa  

Kultūra, literatūra 
interneta mākslas un kultūras portāls latviešu, krievu un angļu valodā 
Dzejas portāls 
Literatūras un filozofijas portāls  
Sanskrits un latviešu valoda  

Mūzika 
Mūzikas žurnāls par mūziku Latvijā un pasaulē  
Dziesmu vārdi, autori  
Ārzemju dziesmu vārdi, izpildītāji  
Mp3 saites, grupas, dziesmu vārdi, atsevišķiem mūziķiem veltītas lapas u.c. 
Ar mūziku saistītas personālijas, iestādes, kolektīvi, žanri u.c  

Vēsture 
Latvijas vēsture Internetā 
Šī diena pasaulē, latviešu val. 
Šī diena pasaulē, angļu val. 

Angļu valodā 
Ideju vēstures vārdnīca  
Pamatinformācija par Eiropu  
Prezentācijas par dažādām tēmām (arī latviski)   
Angļu valodas izrunas apguvei un pilnveidei  

Krievu valodā 
Enciklopēdiju pasaule  
Informācija, kas aptver dažādas kultūras, mākslas politikas u.c. jomas 
Krievijas nācijas  
 
  
 

http://neogeo.lv/ekartes/koord2/
http://neogeo.lv/ekartes/marsrutakalkulators.html
http://www.lzj.lv/lv
https://www.atkritumi.lv/lv/
http://www.arkive.org/
http://atveries.lv/cd/skolas.html
http://smartboard.lv/
http://www.dainuskapis.lv/
http://valoda.ailab.lv/folklora/sakamvardi/
http://latviskadziveszina.lv/
http://www.arterritory.com/
http://www.lirika.lv/
http://www.satori.lv/
http://www.lexiline.com/lexiline/lexi51.htm
http://www.parmuziku.lv/
http://www.dziesmas.lv/index.asp?page=songs
http://www.dziesmuteksti.lv/
http://www.muzika.lv/
http://www.music.lv/lv/
http://www.historia.lv/
http://carlo.is.lv/sodien/index.php?datums=01-01
http://www.onthisday.com/
http://etext.virginia.edu/DicHist/alpha/alpha-all.html
https://europa.eu/european-union/index_en
http://www.slideboom.com/presentations
http://www.learningchocolate.com/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.narodru.ru/peoples.html


Drošība 
Drošība internetā  
Sākumskolas skolēniem spēles, uzdevumu lapas un padomi  par drošības 
jautājumiem  
Spēle „Sivēns lielpilsētā” ( 6-10 gadus veciem) 
Tiešsaistes materiāls “Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt” 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sociālās reklāmas par bērnu drošību   
  

Brīviem brīžiem 
Cipari, burti, spēles u.c.   
 

drossinternets.lv
http://www.dzimba.lv/lv/
http://www.dzimba.lv/lv/
http://www.vp.gov.lv/?id=531&
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html
http://www.bti.gov.lv/lat/informativie_materiali/videoklipi/
http://www.jurjans.lv/

