
Interneta resursi  

Meklētāji: 

• - http://www.altavista.com 

• - http://www.yahoo.com 

• - http://www.webcrawler.com 

• - http://www.mamma.com 

• - http://www.metacrawler.com 

• - http://www.searchenginecolossus.com 

• - http://www.google.com 

Universāla satura materiāli: 

• -http://www.letonika.lv/- Letonika – virtuāla enciklopēdija (abonējama), daļa materiālu pieejami 

bez abonēšanas 

• - http://www.gramata21.lv/-  Virtuāla enciklopēdija Latvijas ļaudis uz 21.gs. sliekšņa.  

• - http://www.e- journals.org/- Dažādu ārzemju e- žurnālu ( angļu valodā) katalogs. Kārtojums 

pa zinātnes nozarēm 

• - http://www.guinnessworldrecords.com- Ginesa rekordu grāmata  (angļu valodā ) 

• - http://www.dke- encyc.com/- DK  e- enciklopēdija (angļu valodā) 

• - www.skolotajs.lv- Reģistrētiem lietotājiem pieejami dažādi mācību materiāli 

Folklora: 

• - www.dainuskapis.lv- Latviešu Dainas internetā 

• - www.lfk.lv- Latviešu folkloras krātuve 

• - http://folklora.lv- Daudz informācijas gan par latviešu tradīcijām, gan par pasākumiem, kas 

saistīti ar tradicionālo kultūru, izveidots ir folkloras kopu katalogs.  

• - http://folklora.lv/skola/programma.shtml - Šis ir Balto stundu palīglīdzeklis, kas sagatavots 

pēc skolu programmas 4 mācību gadiem, iekļauts iepriekšminētajā folkloras web lapā. Šī 

programma ietver aprakstu par galvenajām seno latviešu ieražām un svinamajām dienām.  

• - http://www.music.lv/MIDI/ - Latviešu tautas dziesmu MIDI failu arhīvs. Var noklausīties gan 

gadskārtu ieražu, gan sadzīves dziesmu, gan dzīves gājuma dziesmu melodijas 

• - http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/- Pētera Šmita apkopoto latviešu tautas ticējumu 4 

sējumi elektroniskā veidā. Ticējumi sakārtoti pa tēmām, bet tēmas –  alfabētiskā secībā 

• - http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/- Pētera Šmita 15 sējumos apkopotās pasakas un 

teikas 

• - http://www.liis.lv/ziema/Sakums.htm- Elīnas Kūlas- Bražes “Ziemas ceļi” –  materiāli 

tradicionālās kultūras apguvei 

• - http://www.pasakas.net - lasāmas un klausāmas pasakas, pasaku kino, skaidrojoša 

vārdnīca, pasaku teicēji  u.c. (abonējama) 
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• - http://www.liis.lv/izpete/izpete.html- Elīnas Kūlas- Bražes sagatavotie materiāli latviešu 

tradicionālās kultūras izpētei 

• - http://www.liis.lv/seeja/sejas_laiks.html- Elīnas Kūlas- Bražes “Sējas laiks” –  materiāli 

tradicionālās kultūras apguvei 

Latviešu literatūra: 

• - www.literature.lv- Latvijas literatūras centrs 

• - http://www.satori.lv/index.php -  Literatūras un filozofijas portāls 

• - www.lfmi.lu.lv- LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts  

• - www.domas.lv- Dzeja 

• - www.marazalite.lv- Māra Zālīte 

• - www.mariscaklais.lv- Māris Čaklais 

Latviešu valoda:  

• - http://www.historia.lv/encuklopedijas/konvers.htm- Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi 

• - http://www.ailab.lv/mev/- Mīlenbaha – Endzelīna latviešu valodas vārdnīca 

• - www.ailab.lv- Mākslīgā intelekta laboratorija: par latviešu valodu (spēles, testi, folklora) 

• - www.vvk.lv- Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas interneta versija /LU Latviešu valodas 

institūts/ normatīvie akti, valodas apguve, kultūra, pētniecība, vārdnīcas internetā u.c. 

Vēsture, kultūras vēsture:  

• - www.historia.lv- Latvijas vēsture internetā 

• - www.barikadopedija.lv- 1991. gada barikāžu laika materiāli 

• - www.pilis.lv- Materiāli par Latvija pilīm 

• - http://www.gerb.times.lv/ - Ģerboņu vortāls ( krievu valodā ) 

Daba, dabas zinības, dabas objekti, dzīvās būtnes: 

• - www.videsvestis.lv- Žurnāla „Vides Vēstis„ elektroniskā versija 

• - www.latvijasdaba.lv- Sugu enciklopēdija „Latvijas daba” 

• - www.dabasretumi.lv- Dabas retumu krātuves materiāli 

• - http://www.daba.lv/- Latvijas augi un dzīvnieki, mežs. Latvijas ģeogrāfija, dabas aizsardzība, 

biotopi, kartes, vārdnīcas, fotogrāfijas  u.c. materiāli 

• - http://latvijas.daba.lv/vardnica/- Bioloģijas terminu vārdnīca 

• - http://mammadaba.lv - Latvijas valsts meži. Ko darīt mežā. Dabas objekti, dažāda 

informācija par mežu 

• - www.alas.lv- Latvijas alas 

• - http://www.liis.lv/kasirupe/index.htm- Kas ir upe. upes, ūdens augi un dzīvnieki, materiāli 

pētījumiem 

• - http://www.putni.lv/- Latvijas putnu datu bāze ar balss ierakstiem. Putni  pasaulē, putnu 

novērošana 
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• - http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Ukr/index.htm- Ūdenskritumu izcelsme, veidi, ūdenskritumu 

apraksti 

• - http://www.rigazoo.lv- Atsevišķu dzīvnieku apraksti,  zoorekordu grāmata, zoodārzu vēsture 

Latvijā un pasaulē 

• - http://www.zalajosta.lv/lat/vides_izglitiba/- Vides izglītības materiāli 

• - http://www.cellsalive.com- Mācību materiāli bioloģijā (angļu valodā) –  šūnas, mikrobioloģija 

Māksla, rokdarbi: 

• - www.studija.lv- Vizuālo mākslu portāls 

• - www.makslaplus.lv- Žurnāla „Māksla Plus” elektroniskā versija 

• - www.cirkulis.lv- Izprintējamas un krāsojamas lapas, on- line krāsojamas lapas, noderīgas 

saites uz interesantām mājas lapām. Dažādi rokdarbi. 

Terminoloģija: 

• - http://www.termnet.lv/  - Terminoloģijas portāls 

Psiholoģija: 

• - http://www.psihologija.lv/- Interaktīva psiholoģijas enciklopēdija (nepabeigta ) 

Filozofija: 

• - http://www.satori.lv/index.php -  Literatūras un filozofijas portāls 

Reliģija, kristīgā ētika: 

• - http://www.bibele.lv/- Bībele, Bībeles izpētes materiāli. 

• - http://www.bibelesbiedriba.lv/- Latvijas Bībeles biedrība 

• - http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju- enciklopedija/- Reliģiju enciklopēdija.-  Reliģiju 

encik lopēdija ir virtuāls informācijas avots, kurā, cik vien iespējams  ievērojot neitralitātes 

principu, apkopotas ziņas par galvenajām pasaules reliģijām un tām jaunajām reliģiskajām 

kustībām, kuras sastopamas Latvijā. 

• - http://www.stunda.lv/- Luterāņu stunda 

Informātika, dators, internets, drošība internetā: 

• - http://vip.latnet.lv/lio/- Informātikas olimpiāžu uzdevumi, testi, rezultāti, atrisinājumi 

• - http://informatika.liis.lv/- Materiāli informātikā skolēniem, skolotājiem  un vecākiem, saites uz 

dažādām enciklopēdijām un vārdnīcām, u.c. 

• - http://www.draudzigsinternets.lv- Stāsti, viktorīnas, materiāli vecākiem un skolotājiem 

Astronomija, Kosmoss: 

- http://www.astro.lv- Bērniem par zvaigznājiem, Zemi, Mēnesi, Saules sistēmu, Visumu un tā 

izpēti. 

Drošība internetā, sadzīvē un uz ielas, atkarību profilakse: 

• - www.netsafe.lv- Drošība internetā-  materiāli vecākiem, klases stundām  

• - www.draudzigsinternets.lv- Drošība internetā 
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• - www.sargi- sevi.lv- Valsts Policijas mājas lapa skolēniem 

• - www.centrsdardedze.lv- Centra pret vardarbību „Dardedze” mājas lapa. 

• - www.atkariba.koks.lv- Palīdzība atkarību pārvarēšanā 

Tālākizglītības iespējas Latvijā: 

• - http://www.niid.lv/- Nacionālās izglītības iespēju datu bāze 

• - http://www.nva.gov.lv - NVA Karjeras pakalpojumi. Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu 

testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti 

(atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas 

iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par 

darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties) 

• - http://www.aic.lv/portal/lv/izgliitiiba_latvijaa.html- Akadēmiskās izglītības centrs 

Tālākizglītības iespējas ārzemēs: 

• - http://ec.europa.eu/ploteus- PLOTEUS –  Portāls par izglītības iespējām 31 Eiropas valstī. 

Mācīšanās/studiju iespēju meklētājs, informācija par studiju apmaiņas programmām, izglītības 

sistēmu apraksti, ar pārcelšanos uz citu valsti saistītie jautājumi. 

• - http://www.educationusa.lv- ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrs ASV oficiālā 

informācijas tīkla “Education USA” pārstāvis Latvijā. Informācija par akreditētajām ASV 

augstskolām, iestāšanās nosacījumiem, finansēšanas iespējām u.c..  

• - http://www.idp.com/ - IDP Education Australia –  Austrālijas starptautiskās izglītības un 

attīstības organizācija 

• - http://www.hochschulkompass.de/- Hochschulkompass –  Vācijas Augstākās izglītības 

kompass. Informācijas par augstākās izglītības iestādēm un studiju programmām Vācijā.  

• - http://www.oead.ac.at/- Austrian Exchange Service (ÖAD) –  Austrijas apmaiņas programmu 

serviss. Informācija par studiju iespējām Austrijā.  

• - http://www.nica.ru/- Krievijas Federācijas Izglītības ministrijas Nacionālā Akreditācijas 

aģentūra. Informācijas par studiju iespējām Krievijā. 

Brīviem brīžiem 

• - http://www.jurjans.lv/- Cipari, burti, spēles u.c. 

• - http://cirkulis.110mb.com/- Izprintējamas un krāsojamas lapas, on- line krāsojamas lapas, 

noderīgas saites uz interesantām mājas lapām.  

Latvijas bibliotēku humora arhīvs 

• -http://jokustasti.wordpress.com/ 

 

http://www.sargi-sevi.lv/
http://www.centrsdardedze.lv/
http://www.atkariba.koks.lv/
http://www.niid.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.aic.lv/portal/lv/izgliitiiba_latvijaa.html
http://ec.europa.eu/ploteus
http://www.educationusa.lv/
http://www.idp.com/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.oead.ac.at/
http://www.nica.ru/
http://www.jurjans.lv/kaste/galvena.htm
http://cirkulis.110mb.com/
http://jokustasti.wordpress.com/

